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ψόμῳ αὐτῷ} αὶ αὐτῷ 44. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

ΤΟΙΣ ἀδελφοῖς τοῖς χατ᾽ Αἴγυπ]ον Ἰουδαίοις χαίρειν" οἱ ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις Ἰουδαῖοι, 
χαὶ οἱ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ᾿Ιεδχίας, εἰρήνην ἀγαθήν. Καὶ ἀγαϑοποιήσαι ὑμῖν ὃ Θεὸς, χαὶ μνησθείη 
τῆς διαϑήχης αὐτῇ τῆς πρὸς ᾿Αξραᾶμ, χαὶ ᾿Ισαᾶχ, χαὶ Ἰαχὼξ τῶν δόλων αὐτῷ τῶν πιςῶν. Καὶ 
δῴη ὑμῖν χαρδίαν πρᾶσιν εἰς τὸ σέδεσϑαι αὐτὸν, χαὶ ποιεῖν αὐτῇ τὰ ϑελήματα χαρδίᾳ μεγάλη, 
χαὶ ψυχῇ βελομένῃ. Καὶ διανοίξαι τὴν χαρδίαν ὑμῶν ἐν τῷ νόμῳ αὐτῷ, χαὶ ἐν τοῖς προςάγμα.- 
σι; χαὶ εἰρήνην ποιήσαι, Καὶ ἐπαχάσαι ὑμῶν τῶν δεήσεων, χαὶ χαταλλαγείη ὑμῖν, χαὶ μὴ ὑμᾶς 
ἐγχαταλίποι ἐν χαιρῳ πογηρῷ, Καὶ γῦν ὧδέ ἐσμεν προσευχόμενοι περὶ ὑμῶν. Βασιλεύοντος Δη- 
μητρίου ἔτες ἑχατοςξ ἑξηχοςξ ἐγνάτε, ἡμεῖς οἱ ᾿Ιεδαῖοι γεγραφήχαμεν ὑμῖν ἐν τῇ ϑλίψει, χαὶ ἐν 
τῇ ἀχμῇ τῇ ἐπελϑούση ἡμῖν ἐν τοῖς ἔτεσι τούτοις, ἀφ᾽ οὗ ἀπέςη Ἰάσων χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ 
τῆς ἀγίας γῆς, χαὶ τῆς βασιλείας: Καὶ ἐγεπύρισαν τὸν πσυλώνα, χαὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀϑῶον' χαὶ 
ἐδεήϑημεν τῇ Κυρΐε, χαὶ εἰσηχόέσϑημεν, καὶ «ροσηνέγχαμεν ϑυσίαν, χαὶ σεμίδαλιν, χαὶ ἐξήψα-- 
μεν τὰς λύχνους, χαὶ πτροεϑήχαμεν τὲς ἄρτες. Καὶ νῦν ἵνα ἄγητε τὰς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας ἢ 
τῇ Χασελεῦ μηνός. Ἔτες ἑχατοςὃ ὀγδοηκοσξᾷ χαὶ ὀγδόου οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις, χαὶ οἱ ἐν τῇ ̓ ου-- 

’΄. Ν ε ΄ Νν  ι. 2 3 
Νν δαίᾳ, χαὶ ἡ γερεσίᾳ, χαὶ ᾿Ιόδας ᾿Αριςοξέλῳ διδασχάλῳ Πτολεμαία τῇ βασιλέως, ὄντι δὲ ὠπὸ τὸ 

τῶν χριςῶὼν ἱερέων γένους, χαὶ τοῖς ἐν Αἰγύπ]ῳ ᾿Ιουδχίοις, χαίρειν χαὶ ὑγιαίνειν. ᾽Ἔχ μεγάλων 
χινδύνων ὑπὸ τῇ Θεξ σεσωσμένοι, μεγάλως εὐχαριςᾶμεν αὐτῷ, ὡς ἂν πρὸς βασιλέα πταρατασσό- 
μενοι. Αὐτὸς γὰρ ἐξέξρασε τὸς παραταξαμένες ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει. Ἑἰς γὰρ τὴν Περσίδα γενό- 

ς ε ν Ν ς Ν 3 [ων "ἭἜ Ὸ σο μενος ὁ ἤγεμῶν, χαὶ ἢ περὶ αὐτὸν ἀνυπόςατος δοχδσα εἶναι δύναμις, χατεχόπησαν ἐν τῷ τῆς Να- 
ς [ων] ’ 

γαίας ἑερῳ, ππαραλογίσμῳ χρησαμένων τῶν «περὶ τὴν ΝΝαγαίαν ἱερέων. 'Ως γὰρ συνοιχήσων αὐτῇ 
Ζ ᾽ Ν Ζ΄ Ψ “ "“ Ὁ. » παρεγένετο εἰς τὸν τῦπον ὃ, τε ᾿Αγτΐοχος, χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ φίλοι, χάριν τὸ λαδεῖν τὰ χρήματα 

1. Τοῖς ἀδελφοῖς} ῥγβεσηῖτ. ᾿εδας ςα.. οἷς αδελφοις 62. -Ἐ μου 
74. οἱ ἀδελφοὶ δες. 84 ἤπ. οοη).} ὠπὸ ὠδελφῶν Ἰαδαίων Ἱεροσολυμι- 
τῶν, καὶ ἀπὸ ἀδελφῶν ᾿Ιουδαίων χαίρειν. το Οοάϊοεβ ϑεγρίί. οἱ ἐν 
Ἱεροσολύμοις] οἱ εν Ιερουσαλημ ὅ2, 64,93, τοό. εἰρήνην ὠγαϑήν] 
εἰρήνην ὑμῖν ἀγαθὴν 64. 

11. Καὶ ἀγαϑοποιῆσαι] και ἀγαϑα ποιῆσαι 44, 74, 93. Οὐομρὶ. 
ὑμῖν ὁ Θεὸς} υμὼν ὁ Θεος 19. καὶ μνησϑείη] καὶ μνησϑηναι 1Π|. 
καὶ μνησϑὴ τοό. τῆς πρὸς ᾿Αδραὰμ] τῆς τερι Αξρααμ 19. και 
περι Αδρααμ 2. καὶ Ἰακὼδ]. . ὅ2. τῶν δάλων αὐτῷ τῶν τοιςῶν] 
τὸς δαλες αντὸ τὸς τσιςες ς2, ςς. τὸν ὅδλον αὐτὰ γ1. 

111. εἰς τὸ σέξεσϑαι εἰς το σεῦειν 23. σέξεσϑαι---καρϑίᾳ] σε- 

ξεσϑαι τὰ ϑεληματα ἀντι καὶ σοιειν αὐτὰ εν καρδία 5. καρδία--- 
βουλομένη] α οὑπὶ ἰωτεγπγεά. 44. καὶ ψυχῇ βουλομένη] , βουλο- 
μενη 19. καὶ Ψψυχη βαλομενη 62. 
.ἸΝ. τὴν καρδίαν ὑμῶν] τας καρδιας ὑμῶν το, ὅ2, 64,93. ἐν τῷ 

καὶ ἐν τοῖς τρογάγ.} α εν 44, 62, 64, 93. 
καὶ εἰρήνην ποιήσαι] καὶ τροιησαι ὑμῖν εἰρηνὴν 10, ὅ2, 93. κα καὶ δς. 
και ποιήσει υμοῖν εἰρηνὴν 64. 

Υ. Καὶ ἐπακάσαι ὑμῶν] καὶ ἐπακεσαι ἥμων 93. καὶ νπαάκουσαι 
ὑμῶν τού. ΑΙεχ. καὶ καταλλαγείη ὑμῖν] και καταλλαγη υμιν 93. 
καὶ μὴ ὑμᾶς ἐγκαταλίποι) καὶ μὴ ἐγκαταλιπὴ ὑμᾶς 19. χἂν μὴ 
᾿εγκαταλιποι ὑμᾶς (62. υἱ νἰάἀεῖιγ) 64. α 93. καὶ υμας οὐ ἐγκατα- 
ο λεποι τοῦ. 

ΝΙ. «ττοροσευχόμενοι] εὐχόμενοι ὅ, 64) 93. 
ΨΙ1. ἔτους ἑκατος ἑξηκοςξ ἐννάτα] ἐτοὺς ἐγνατὰ καὶ εἐξηκοςε καὶ 

ἑκατοςου 109, 23. 62, 64, 93. οἑξηκοςοῦ) εὐδομηκοςου 71. κα ([ρτα 

[οτῖρτ. ἃ] πη. ο.) τοόὄ. οἱ ᾿Ιουδαῖοι) α 44. γεγραφήκαμεν] γεγρα- 
φαμεν 10, 23, 44) ὅ2, 64, 93. Αἰεχ. καὶ ἐν τῇ ἀκμῇ] α ἐν τῇ 44. 
τῇ ἐπελϑέσῃ ἡμῖν] α τὴ ςς. οἶφ᾽ ὃ ἀπέρη] αφ᾽ ὃ ἀπεραλη 23. αφ᾽ 
ἢ ἐπεζη. 44. απὸ τῆς αγίας γῆς] α ἁγιᾶς τοῦ. 

ΝΠ]. καὶ ἐξέχεαν αἷμα] καὶ ἐξέχεαν αἰμα το, 93. ΑΙά. 

τποροσηνίγ. ϑυσίαν "καὶ ττροσηνεγ. ϑυσιας 445 ςς, 62, 645 74. 93» 343. 

᾿ 
ἐλ  Σ 

᾿ ΟοΏΡΙ. ΑἸά, κα καὶ τού, ΑἸοχ. καὶ ἐξήψαμεν] καὶ ἐξηγαγεν 11]. 

τὰς λύχνες} -“ ἡμῶν ζ2. καὶ προεϑήκαμεν] καὶ προσεϑηκᾶμεν 10, 
55,71, 106. καὶ τροεϑ. τὰς ἄρτες] καὶ τροεϑήκαμεν ἡμεῖς τὰς ἄρ- 
τες ἐπιεσίες Κυρίῳ 3 (οάϊςες δετρὶ. 

ΙΧ. ἵνα ἄγητε] ἄρητε (ἢς) 71. ινα αγιάσητε τοό. τῆς σκη- 
νοπηγίας}) κ τῆς 23. τῷ Χασελεῦ) του Χασλευ 19, 93. του Χαλευ 
τοῦ. 

Χ. ἜἜτες---ὀγδόε] ἐτες ογδοξ καὶ ἑκατοζξ τῷ. ετοὺς ὀγδόου και 
ογδοηκοςου καὶ ἑκατοςου 64. ετοὺς ογδοηκοςου καὶ ἑχατοςξ 93. ἔτες 

ὀγδόου ἑκατοςξ καὶ ὀγδοηκος ΑἸά, ἑκατοςξ ] εξ ἰπῖογ 1ἰη. δ αἱ. πη. 
τού. μαθεῖ ἴῃ ομιαγδέϊ. τηΐπογε ΑἸεχ. ὀγϑδοηκος} τεσσαρακοςον ξς, 
ό2. οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις] οἱ εν Ἱερουσαλημ, 93. διᾶδοῖ οἱ ἴῃ οπαταῶ,. 
πηΐπογε ΑἸεχ. καὶ οἱ ἐν τῇ 1εδ.}, οἱ 93. καὶ ἡ γερουσία] κα ξ2. 
᾿Αριςοδέλῳ διδασκάλῳ) α διδασκάλῳ το. ἀπὸ τῷ τῶν] ἀπὸ τάτων 

τού, 243. τῶν χριςῶν ἱερέων] α μερεων 52. καὶ τοῖς ἐν Αἰγύπω 
Ἰεδαχίοις} καὶ τες εν Δεγυπίω Ι5δαιες τοῦ. 

ΧΙ. ὑπὸ τῷ Θεξ σεσωσμ.} σεσωσμ. νπο τα Θεξ τῷ, 64) 93. ὡς 
ἄν] ὃς ἂν τοῦ. , 

ΧΙ]. τὸς παραταξαμένους] τας ταρατασσομενους 10, ςζ, ὅ;, 93, 

τού. ΑἸεχ. ἐν τῇ ἀγίῳ] αὶ τῇ ξς. : ' 
ΧΗ]. Εἰς γὰρ] ροηΐς γαρ Ῥοίξ γενομενος 44, ςς» 62, 64, 71,74, 

93» 1ο6, 243. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Εἰς γὰρ τὴν Περσίδα) εἰς Περ- 
σιδα 196. γενόμενος ὁ ἡγεμὼν} γένομενος γαρ ἡγέμων τς. εἶναι 
δύναμις} ττ. 19. κα εἰναι 62. κατεκόπησαν] Ἕ κύκλῳ 3 Οοὐϊοεβ δεῖ- 

εἰϊ. ἐν τῷ τῆς Ναναίας] ἐν τω τῆς Ανάραιας 19. κα τῆς 44. ἔν τῶ 
τῆς Αναναιας ςξς, 93. ἐν τω τῆς Ανανεας 64. ἀμφὶ τὸ τῆς Νεεμαίας 
ἱερὸν 4 (οάϊςε5 ϑεγεὶ!. ἔς, πῇ Νεμαίας, Οὐάεχ ὑπι8 δεγρί. περὶ 
τὴν Ναναίαν] περι τὴν Αναναιᾶν 10, ςς, 62, 93. ὥερι τὴν Ανα- 
γεαν 64. 

ΧΙΝ. συνοικήσων] συνοικων 11]. 
ἔγενετο 93. ἄντοις τταρεγένετο τἸοό. ὅ, τε ᾿Αντίοχος} ὁ δὲ Αντι- 
οχος τοό. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ φίλ.] κα οἱ 93. τὰ χρήματα] -- πλει- 
να, 19.235 55, θ2, τού. ΑἸεχ. τα ὥλειονὰ χρήματα 2. χρήματα 
πλειονα 93: εἰς φΦερνῆς λόγον] εἰς φέρεις (Ώς) λόγον ςς. 

αὐτῇ παρεγένετο) ἀντὴν τσαρ- 



᾿ ΟΠ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

ἐς ΄ Σ .Ζ ᾽ ἌΤΑΝ. ἩΡΑΣ ὦ δ: Ἢ ,᾽ », ΄ εἰς φερνῆς λόγον. Καὶ τπροϑέντων αὐτὰ τῶν ἱερέων τῆς Ναναίας, χακείνου προσελθόντος μετ’ 
ἰῷ ΄ ΄σ΄- μεν ε 49 “ἢ 

ὀλίγων εἰς τὸν περίξολον τῇ τεμέγες, συγκλείσαντες τὸ ἱερὸν, ὡς εἰσῆλϑεν ᾿Αντίοχος, ᾿ Ἀγίξεως 
Ὁ »ὦ ’ ξ΄ ΄ 

τες τὴν τῇ φατνώματος χρυπ]ὴν ϑύραν, βάλλοντες πέτρες συνεχεραύνωσαν τὸν ἡγεμόνα, χαὶ μέλη 
Ν ἧ “,ἫΜ) 75 

ποιήσαντες χαὶ τὰς χεφαλὰς ἀφελόντες, τοῖς ἔξω πσαρέῤῥιψαν. 
ν. », Κατα πάντα εὐλογητὸς ἡμῶν κα 

᾿ 5 

Θεὸς, ὃς ππαρέδωχε τοὺς ἀσεξήσαντας. Μέλλοντες οὖν ἄγειν ἐν τῷ Χασελεῦ πέμπ]η χαὶ εἰχάῤ, 
τὸν χαϑαρισμὸν τῷ ἱερξ, δέον ἡγησάμεσα διασαφῆσαι ὑμῖν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε τῆς σχηνοπη.. 
γίας καὶ τῷ «πυρὸς, ὅτε Νεεμίας οἰκοδομήσας τό, τε ἱερὸν χαὶ τὸ ϑυσιαςήριον, ἀνήνεγας ϑυσίαν. 
Καὶ γὰρ ὅτε εἰς τὴν Περσικὴν ἥγοντο οἱ πτατέρες ἡμῶν, οἱ τότε εὐσεξεῖς ἱερεῖς λαδόντες ἀπὸ τοῦ συρὸς τὸ ϑυσιαςηρίε λαϑραίως, κατέχρυψαν ἐν χοιλώματι φρέατος τάξιν ἔχοντος ἀγύδρου, ἐν ᾧ 
χατησφαλίσαντο, ὥςε πᾶσιν ἄγνωζον εἶναι τὸν τύπον. Διελθόντων δὲ ἐτῶν ἱκανῶν, ὅτε ἔδοξε 
τῷ Θεῷ, ἀποςαλεὶς Νεεμίας ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς Περσίδος, τὰς ἐχγόνους τῶν ἱερέων τῶν ἄχυ. 
χρυψάντων ἔπεμψεν ἐπὶ τὸ πσῦρ' ὡς δὲ διεσάφησαν ἡμῖν μὴ εὑρηκέναι αὖρ, ἀλλὰ ὕδωρ “παχὺ, 
᾿Εχέλευσεν αὐτὰς ἀποδάψαντας φέρειν" ὡς δὲ ἀνηγέχϑη τὰ τῶν ϑυσιῶν, ἐχέλευσε τὰς ἱερεῖς Νεε- 
μίας ἐπιῤῥαναι τῷ ὕδατι τά τε ξύλα, χαὶ τὰ ἐπιχείμενα. Ὡς δὲ ἐγένετο τᾶτο, καὶ χρόνος δὲ- 
ἤλνϑεν ὅτε ἥλιος ἀγέλαμψε ττρότερον ἐπινεφὴς ὧν, ἀγήφϑη συρὰ μεγάλη, ὥςε ϑαυμάσαι πάντας. 
Προσευχὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερεῖς δαπανωμένης τῆς ϑυσίας, οἷ τε ἱερεῖς, χαὶ πάντες, χαταρ. 
χομένα ᾿Ιωνάϑε, τῶν δὲ λοιπὼν ἐπιφωνέγτων, ὡς Νεεμίου. Ἦν δὲ ἡ προσευχὴ τὸν τρόπον ἔχεσα 
τᾶτον" Κύριε Κύριε ὁ Θεὸς ὁ πτάγτων χτίςης, ὃ φοξερὸς, καὶ ἰσχυρὸς, καὶ δίχαιος, χαὶ ἐλεήμων, 
ὁ μόνος’ βασιλεὺς χαὶ χρηςὺς, Ὃ μόνος χορηγὸς, ὁ μόνος δίχαιος, χαὶ “παντοχράτωρ, χαὶ αἰώνιος, 
ὃ διασώζων τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ “παντὸς χαχοῦ, ὁ 'ποιήσας τοὺς πτατέρας ἐχλεχτὰς, καὶ ἁγιάσας αὐ- 
τὰς, Πρόσδεξαι τὴν ϑυσίαν ὑπὲρ “παντὸς τῇ λαθ σου ᾿Ισραὴλ, καὶ διαφύλαξον τὴν μερίδα σὸν 
χαὶ χαϑαγίασον. ᾿Ἐπισυνάγαγε τὴν διασπορὰν ἡμῶν, ἐλευθέρωσον τὰς δουλεύοντας ἐν τοῖς ἔϑ. 
γεσι, τοὺς ἐξουϑενημένους, καὶ βδελυχτὰς ἔπιδε, καὶ γνώτωσαν τὰ ἔϑνη ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

ΧΥ. Καὶ τροϑέντων] αὶ καὶ 64, 9,4. αὐτὰ τῶν ἱερέων] αὐτῶν 
τῶν ἱερέων τοό. τῆς Ναναίας] τε Ναναια [Π,| 23,62, γι, τοῦ, 243. 
Οὐσπιρὶ. ΑΙ4. τῆς Ανανιας 19. τοὺ Αναναιου ςξ. τι Ναναια 74. 
κρίκείνου τοροσελϑόντος) κακεινε προέλϑοντος «ς. μετ᾽ ὀλίγων] μετ᾽ 
ολίγον 10, 64, 93, 1το6. εἰς τὸν τοερίδολον] εἰς το περιδολον 93. 
τὰ τεμένους} τὰ τέμενα 11], τοό. συγκλείσαντες τὸ ἱερὸν] συγχαλε- 
σαντες τοιερον ςΞς. ᾿Αντίοχος] ρτεετηΐε. ὁ 64. 

ΧΥῚ. ᾿Ανοίξαντες} ανοιζαντος τοῦ. χρυπἼὴν ϑύραν] κρυπήην 
ϑυρα ὅ2. 
τρους τιοό. συνεκεραύνωσαν] συνεχεραυνήησαν τοό. καὶ τὰς κεφα- 
λὲς] καὶ τὴν κεφαλὴν ςς. ἀφελόντες] Βαδεῖ ἴῃ ομαγαές. σηΐπ. ΑἸδκ. 
τοαρέῤῥιψαν) τπταραρυψαντες 1Π]. 

ΧΥΠΙ. Κατὰ ταντα] καὶ τα σαντα 74. ἡμῶν ὁ Θεὸς] ὁ Θεος 
μῶν το, δς, 62,93. ὃς τοαρέδωκε] ὃς ἐδωκε 11], 23, 44, ςς, 62, 71, 
74) τού, 243. Οοπιρὶ. ΑἸά. «σα, 

ΧΥῚΠ. Μέλλοντες οὖν} α ουν 23, 44. ςς, 62, 71. 74, τοῦ, 243. 
Οοπρί. ΑἸά. μᾶδεὶ οὖν ἱπ ομιαγαδξ. πιΐποτς ΑἸεχ, ἐν τῷ Χασελεῦ] εν 
τω Χασλευ ὅ4.93. πέμηϊῃ καὶ εἰκάδι] εἰκοσιπεμπίη 44. διασαφ. 
ὑμῖν] διασαῷ. ἡμῖν τοό. ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε] ινα καὶ αντοι ἀγα- 
γητε ςς. τῆς σχηνοπηγίας}) α τῆς 10, ςς, ὅ2. ὡς σχηνοπηγιᾶς 44, 
71, 74,93, 243. (ΟΠΡ]. ρῥγϑεπιῖτζ. ἕως 64. τας σχηνοπηγιας τού. 
ἕως σκηνοπηγίας ΑἸά, διαθεῖ τῆς ἴῃ “Βαγαξξ, πηΐποτε Αἰεχ. καὶ τοῦ 
τυρὸς} α καὶ τε 19. οἰκοδομήσας τὸ] ρταρηϊτῖ. ὁ 23. Αἰεχ. ωκοδο- 
μῆσε τὸ 64, 93. οἰκοδομησας τοτε τὸ τού. - τε ἱερὸν καὶ τὸ ϑυσ. 
τε 23, ςξ, 64) το. ΑἸεχ, ἀνήνεγκε ϑυσίαν] ἀνήνεγκε ϑυσιᾶς 23, 
ςς, ό;, 64, 3, τού. ΑΙοχ. 

ΧΙΧ, Καὶ γὰρ] α γαρ932. ὅτε εἰς τὴν Περσικὴν] οτε εἰς τὴν 
περιοικὴν 1Ιοό. οἱ ττατέρες ἡμῶν] ἡμῶν οἱ σατερες 44, τ, 935) τού. 
(οπιρὶ. ΑἸεχ. οἱ τότε εὐσεδεῖς] οἱ τε ευσεξεις 1, τοῦδ. κ τοτε ἐς. 
οἱ τοτε ἀσεῦδεις 62. ΑΙάΖ, ἱερεῖς λαθόντες} α ἱερεις 5ζ2. οἠπὸ τῷ ὧυ- 
ρὸς].α τὰ τυρος γ4. χατέκρυψαν---αἰνύδρου) κατέκρυψαν ἐν κοιλώ- 
μασι κλίτεων ἐνύδρων ο Οοάϊοε8 ϑεγρὶ. κατέκρυψαν ἐν κοιλώματι] 
κατεκρυψαν ἐν χυχλωματι ςς. φρέατος τάξιν] φρεατος ταξες τού. 
ἔχοντος ανυδρ.} ἔχοντος ανυδρον 23, ξ ς, 62, 71, 74,243. Οοπιρὶ. ΑΙά. 
ΑἸεχ. ἔχοντες ἀνυδρων (ἢς) τοῦ. ᾿ 

ΧΧ. ὅτε ἔϑοξε τῷ Θεῷ] οτε ἐδοξασεν τω Θεὼ ἐξ; 
τῆς Περσίδος] ἀπίςειλε Νεεμίας ἀμφὶ τὸ ὕδωρ τροςάγματι Περσὼν 
βασιλίως το Οοάϊοος ϑετρῖ!Ι. ὑπὸ τὰ βασιλ.} απο τα βασιλ. ΠΠ, 

βάλλοντες πέτρους] βαλλοντες τσετρας 44, ςς. κα σε-. 
λαβεῖν καὶ φέρειν ο Οοάϊςε5 ϑεγεῖϊ. 

4 Ἅ ᾿ 

ἀποςαλεῖς-- 

ιοό. τῆς Περσίδος] α τῆς 44. τὲς ἐχγόνες} σὺν τοῖς ἐκονοις ζα, 
τοὺς ἐντροπιες Ιοό, τὲς ἐκγόνες---ἐπὶ τὸ τῦὺρ] σὺν τοις εγΐίονοις τῶν 
αποκρυψαντῶν τὸ τοὺρ ἐπέρψεν αὐτὰς εἰς το πὺρ 19. σὺν τοῖς εκ ονοὶ 
τῶν ἱερέων τῶν ἀποχρυψάντων τὸ τῦυρ, ἔπεμψεν αὐτὰς ἔπι τὸ τὺρ 64. 
ἢς, ουπὶ εγίονοις ῬΓῸ ἐκγόνοις, 93. ὡς δὲ] κα δὲ Π], 44, 74, τοῦ. 
Οὐοπιρὶ. ΑΙ4. διεσάφησαν ἡμῖν] διεσαφισαν μιν 1]. κ ἡμῖν ὅ4, 
93. ταχὺ) ταχὺ 23. Αἰά, , ς2. παχη (ἢ) 62. 

ΧΧΙ. ᾿Ἐκέλευσεν αὐτὰς} ροηΐξ αὐτοὺς ΡοΙΈ ἀποδαψαντας 64. 
ἀποξδάψαντας φέρειν] α ἀποθαψαντας το. τοορεύεσϑαι οντλητηρίῳ 

ἐκέλευσε τὰς ἱερεῖς] ροπὶς τοὺς 
ἱερεῖς ῬοΙξ ἐπιῤῥᾶναι (19. υἱ νἱδεῖιγ) 64, 93. τά τε ξύλα] α τε 19, 
93. 

ΧΧΠ. Ὡς δὲ ἐγένετο τξτο]} αὶ τετο 44) 21, 74, τού, 243. Οοηιρί. 
ΑΙὰ, βαθεῖ τῶτο ἱπ οἴαγ, πη. Αἰεχ. ὅτε ἥλιος] οτε ὁ ἥλιος ός, 94. 

ἀνέλαμψε] αἀντελάμψε το, ἐς, 64, 93, τοό. ἀντελαμπε 62. τρό- 
τερον} ΒΑθεὶ ἴῃ οδδγαέξ, τηΐποῦς ΑἸοχ.. 

ΧΧΠῚ. δαπανωμένης) δαπανωμένης δὲ ΑἸά. ϑαπανωμ. τῆς ϑυ- 

σία.} το, όε. οἵ τε ἱερεῖς] τοτε οἱ ἱερεῖς 19, 64,93. κό2. καταρ- 
χομένε ᾿Ιωνάϑε] κατερχομενε Ιωναϑες το. καταρχομένου Ιωναϑαν ςξ, 
1Ιο6. τῶν δὲ λοιπῶν ἐπιφ.] και οἱ λοιποι ἐπεφωνεν το, 64) 93. τῶν 
τε λοιπὼν ἐπιφωνουντων τού. ΑἸεχ. ἐπιφωνέντων ὡς Νεεμίᾳ] ὡς Νεεμια 

ἐπιφωναντων ὅτὼς 44. ὡς Νεεμίᾳ}) ὡς Νεεμιας το. ὡς Νεμιους τού. 
ΧΧΙΝ. Ἦν δὲ---τϑτον] α οὐπὶ ἱπίογπηθά. 44. ἡ δὲ τροσευχῃ τὼς 

γι. Ἧν δὲ ἡ προσευχὴ] α ἡ 64, 74. τὸν τρόπον] ροηίξ ροίξ ἔχε- 
σα 64,93. ἔχουσα τἕτον] (τ. ςς. Κύριε Κύριε] {πιεῖ ἰΔπῖιιπι 44. 
ΑΙεχ. ὁ φοδερὸς} ὃ 71. καὶ ἰσχυρὸς] α 44- καὶ ὃ ἰσχυρος ό:. 
ΑἸεχ. κα καὶ γ1. καὶ δίκαιος) αὶ καὶ 71. καὶ ὃ δίκαιος 93. καὶ 

ἐλεήμων] καὶ ὁ ἐλεημῶν 64, 93. κα 71. ὃ μόνος βασιλεὺς] ργαεπιει. 
και 64. ΑΙά. καὶ χρηςὸς} α χρῆζος 71. καὶ χριγὸς τοό. ΑΙά, 

ΧΧΨΝ, Ὁ μόνος χορηγὸς] κα ὁ μονος γ1. ὃς χορηγεῖς μόνος Ἐξ’ 
τα τὸ Οοὐΐςες ϑεγρί!. ὁ μόνος δίκαιος) 71. καὶ παντοκράτωρ] 
και ὁ ταντοχρατὼρ 23. α καὶ 71. καὶ ταντοκράτορ τού. ο 

ΧΧΥῚ. Πρόσδεξαι υἵχυε «ἡ ββῥελυκτὲς ἰπ οοπι. [64.} α οὐπὶ ἰηζεῦ- 
πε. τού, τῷ λαξ σὰ} τὰ δαλε σε 19. καὶ διαφύλαξον] καὶ 

χκαϑαγιαᾶσον 44. καὶ καϑαγίασον] κα 44. -Ἐ αὐτὴν 64, 93. 
ΧΧΥΠΙ. ᾿Ἐπισυνάγαγε] ρτατηϊτ, καὶ ςς. επισυναγε 62. ᾿ 

ἐξεϑενημίνες} ἐξεδενημενες 64. «71. καὶ βδελυκτὲς} 71. ἔπιδε] 
ἐφειδὲ ΠῚ. -Ἐ ἐφ᾿ ἡμᾶς 19, 64,93. κα 71. καὶ γνώτωσαν] καὶ γνω- 

᾿ 
τοὺς 

ΚΕΦ, 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

. Βασάγισον τὰς χαταδυναςεύοντας, χαὶ ἐξυδρίζοντας ἐν ὑπερηφανίᾳ. Καταφύτευσον τὸν λαόν σὰ 

εἰς τὸν τόπον τὸν ἅγιόν σου, χαϑὼς εἶπε Μωυσῆς. Οἱ δὲ ἱερεῖς ἐπέψαλλον τὰς ὕμνες. Καϑὼς 

,, δὲ ἀνηλώϑη τὰ τῆς ϑυσίας, καὶ τὸ περιλειπόμενον ὕδωρ, ὁ Νεεμίας ἐκέλευσε λίϑους μείζονας 

χατασχεῖν. Ὡς δὲ τᾶτο ἐγενήνϑη, φλὸξ ἀνήφθη" τὸ δὲ ἀπὸ τῇ ϑυσιαςηρία ἀντιλάμψαντος φω- 

τὸς ἐδχαπαγήϑη. Ως δὲ φανερὸν ἐγενήϑη τὸ πρᾶγμά, καὶ διηγγέλη τῷ βασιλεῖ τῶν Περσῶν, 
ὅτι εἰς τὸν τίπον ὃ τὸ πῦρ ἀπέχρυψαν οἱ μεταχϑέντες ἱερεῖς, τὸ ὕδωρ ἐφάνη, ἀφ᾽ ὃ χαὶ οἱ πτερὴ 

τὸν Νεεμίαν ἥγνισαν τὰ τῆς σϑυσίας. Περιφράξας δὲ ὁ βασιλεὺς ἱ ἱερὸν ἐποίησε, δοκιμάσας τὸ 
πρᾶγμα. Καὶ οἷς ἐχαρίζετο ὁ ὁ βασιλεὺς πολλὰ διάφορα ἐλάμξανε χαὶ μετεδίδε.. Προσηγύρευ- 

σαν δὲ οἱ περὶ τὸν Νεεμίαν τῶτο Νέφϑαρ, ὃ ὃ διερμηνεύεται Ἐαυδρισμος χαλεῖται δὲ παρὰ τοῖς 

Ὁ 

“πολλοῖς Νεφϑαεί. 

ΕὝΡΙΣΚΕΤΑΙ δὲ ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς Ἱερεμίας ὁ προφήτης, ὅτι ἐχέλευσε τ πυρὸς λαξεῖν τὸς 

μεταγινομένους, ὡς σεσήμανται, Καὶ ὡς ἐνετείλατο τοῖς μεταγενομένοις ὁ πτροφήτης, δὲς αὐτοῖς 
τὸν γόμον, ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τῶν προςαγμάτων τῷ Κυρίε, χαὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηϑῶσι ταῖς δια-- 
γοίαις, βλέποντες ἀγάλματα χρυσᾶ χαὶ ἀργυρᾶ, χαὶ τὸν ππερὶ αὐτὰ χόσμον. Καὶ ἕτερα τοι-- 

μφ «7 οὐ ν 9" “ Ν Ζ΄ 2 λΝ “ ΄ 2. δ, ἢρ . » ω “Ὃ 
αὗτα λέγων, πταρεχάλει μὴ ἀποςῆναι τὸν γόμον ἀπὸ τῆς χαρδίας αὐτῶν. | Ην δὲ ἐν τῇ γραφῆ, 
ε ἃ Ν Ἂ νν 32 » ε ΄ σε 9 τῳ 

ὡς τὴν σχηνὴν χαὶ τὴν χκιξωτὸν ἐχέλευσεν ὁ προφήτης, χρημάτισμξ γενηθέντος, αὐτῷ συναχολϑ- 

ϑεῖν, ὡς δὲ ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὅρος οὗ ὃ Μωυσῆς ἀναξὰς ἐθεάσατο τὴν τ Θεδ χληρονομίαν. Καὶ. 
τ Ν, ες ’ Ῥ “ 9 φ ᾿ ἙΝ Ν, Ν Ἃ Ν, ΙΝ . φ “ο 

ἐλϑὼν ὁ Ἱερεμίας εὗρεν οἶχον ἀντρώδη, χαὶ τὴν σχηνὴν, χαὶ τὴν κιδωτον, χαὶ τὸ ϑυσιαςήριον τοῦ 

ϑυμιάματος εἰσήνεγχεν ἐχεῖ, χαὶ τὴν ϑύραν ἐνέφραξε. Καὶ προσελθόντες τινὲς τῶν συναχολου- 
ϑόγντων ὥςε ἐπισημήνασθαι τὴν ὁδὸν, χαὶ ἐχ ἠδυνήθησαν εὑρεῖν. Ὡς δὲ ὁ Ἱερεμίας ἔγνω, μεμ- 

φΖ φρο [γ ς ς φ φ ε ΩΝ ϑ [ων 

ψάμενος αὐτοῖς εἶπεν, οΟτι χαὶ ἄγνωςος ὃ τόπος ἕςαι ἕως ἂν συναγάγη ὁ Θεὸς ἐπισυναγωγὴν τ 

λαξ, χαὶ ἵλεως γένηται. Καὶ τότε ὃ Κύριος ἀναδείξεί ταῦτα, καὶ ὀφϑήσεται ἡ δόξα τῇ Κυρίου 

χαὶ ἡ γεφέλη, ὡς χαὶ ἐπὶ Μωυσῆ ἐδηλέτο, ὡς χαὶ ὃ Σαλωμὼν ἠξίωσεν ἵνα ὁ τύπος ̓ καϑαγιασϑῇ 

μεγάλως. Διεσαφεῖτο δὲ χαὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγχε συσίαν ἐγχαινισμδ, χαὶ τῆς τελειώσεως 

τῷ 93. τὰ ἴϑνη] ργαπιτι. τσαντα 62. σὺ εἶ} μαθεὶ εἶ ἴῃ ομγαᾶι. Ι. ὅτι ἐκέλευσε) α 196. τὰς μεταγινομένους) τοὺς μεταγομενους 
τηΐποῖς ΑἸεχ. ἔ 23, 52, ό2, 7174. τοὺς μεταγενομένους 44, τς, τού, 243. (οπηρὶ. 
ΠΧΧΨΥΠΙ. Ῥεεῖξ οοπη. ἱπίερτ. γι. ΑΙεχ. ὡς σισήμανται] ὡς ἐσημᾶνται 19. εὡς σεσημᾶν ται 093. 

ΧΧΙΧ. Καταφύτευσον) ργατῖτῖ. καὶ 93. τὸν λαόν σα} τὰ λαξ 11. Καὶ ὡς ἐνετείλατο) καὶ ὡς ἐνετειλάμην 19. καὶ ὡς ἐνετειλαντο 

δὰ ξς. εἰς τὸν τόπον] κα τον 71. τὸν ἅγιόν σον} α τον 71. εἶπε ςς. ἐνετείλατο--τὸν νόμον] ἐνετειλᾶτο ὁ τοροφητης δουναι ἀντοῖς τὸν 

Μωυσῆς] ἰτ. 44. νομὸν 44- τοῖς μεταγενομένοις) τοις μεταγομένοις 23, 62, 71, 74, 

ΧΧΧ. ἱερεῖς] ΡγϑεπΊΪΕ. οἱ 9,2. ἐπέψαλλον] υπεψαλλον 62. 243. τοῖς μεταγινρμένοις ΑἸά. ὁ προφήτης] α 64. ταῖς διανοί- 

ἐπεμψαλλον 93. τὲς ὕμνας] α 44. αις} τας διανοιας ςς, 64. χρυσᾶ καὶ ἐργυρᾶ---παρεκάλει ἴῃ σοπν. 

ΧΧΧΙ. Καϑὼς δὲ ἀνηλώϑη] καὶ καϑως ανηλωϑὴη 44. καὶ τὸ {ε4.] χρυσὰ καὶ ἐτερὰ τοιαυτὰ και ταρεκάλει 44. καὶ ἐγγρά] 

σεριλειπ.} Τὸ 55. ὁ ὁ Νεεμίας] ὁ Νεανιας τθ6. λίϑους μείζονα) κ,.71- ᾿ 

ὉΓ. 10, 44) 64. 93. κατασχεῖν) Ἔ τὸ τὸπϑ το, 64,93. κατέχειν ΠΙ. αὐτῶν) ἄυτον 93. 

43,65, τοό. για 7.5. Υ:}} ἡ ν ΙΝ. χρηματισμε γινηϑέντος] χρηματισμα γενομένα 10, 64, 93: 

ΧΧΧΙΙ. ἐγενήθη] ἐγένετο τῷ, 64, 93. τῇ δὲ δις. 84 ἔπ. σοη).} αὐτῷ] αὐτε 93. αὐτῷ συνακολεϑεῖν] αὐτοῖς παρακολεϑειν 19.ὡ. ὡς 

αντιλάμψαντος δὲ τὰ φωτος απὸ τα ϑυσιαςηριου ἐδαπανηϑὴ 44. τῷ δὲ ἐξῆλϑεν] ὡς δὲ ἐξηλϑον 93. οὗ ὁ Μωυσῇς] εἰς ὃ Μωσης το, 64, 

δὲ ἀπὸ τῷ ϑυσ.} τουτο δὲ απο τα ϑνσ. τρ.ἁ. ἄντιλάμψαντος] ἀντ᾿ 093. κ ὁ 445 τού. 

λαμψαν γι. φωτὸς} φως 190. Ρταγηῖ, τοῦ τού. εὐλώε: Υ. Καὶ ἰλϑὼν] α καὶ 19, 64, 93. ὃ Ἱερεμίας} Ιερεμιας εἰς τὸν 

ἔπανήϑη (ἢς) 71: τόπον 23, 64. εὖρεν οἶκον] εὗρε μῆκον (ἢς πλεηά.) 71. οἶκον ἀντρώδη) 

ΧΧΧΙΪΙ. Ὡς δὲ φαν.] ΧΑ ΦΑ͂ΝΕ: φανερὸν ἐγινήϑη] αὐτὴν οὐκον ανδρωδὴ ς5. οἶκον ανδρων τοῦ. εἰσήνεγκεν} εἰσήνεγκαν 44, 71» 

ἐγένετο 10.) 23» 64. 93- καὶ διηγγίλη] διηγίελθη 23. καὶ ἀπηγίε- τοῦ. ἐνέφραξε) ἐφραξεν ςς. εφραξαν τού. 

λει 93. καὶ διηγίελλη τού. τῷ βασιλεῖ. τῶν Περσῶν] α τῶν 93. Ἱ. Καὶ τὩροσελϑόντες]} καὶ τεροελϑοντες 93. ΟΟΠΡΡΙ. συνακο- 

α τῳ βασιλεῖ τοό. ἃ τὸ τῦὺῦρ ἀπέκρυψαν] ἔ ὃ τὸ τῦὺρ ἐχρυψαν το, ὅ5, λεϑέντων) συνακοληϑησάντων 10, 64, 93: Ἔ αὐτοῖς ζ4. ἐπισημή- 

64, 93. Αἰεκ. τοῦτον τυρ ἐκρυψαν τοό. , τὸ ὅϑωρ ἐφάνη) α το 23, νασϑα!ι] ἐπισημανασϑαι ΠΙ,53. καὶ ἐκ ἡδυνηϑ.] καὶ το, 64, 93. 

ό4, 93. Ργαεπιῖττ. καὶ 65, τού. καὶ οἱ περὶ τὸν Νεεμίαν) καὶ ὁ (πη: ἠδυνήϑησαν) ηδυνασϑησαν 23. 

οἷ) πέρι τον Νεμιαν τοό. ἥγνισαν τὰ] ἡγνίσαντο τὰ 64. τὰ τῆς Ι. Ὡς δὲ ὁ Ἵερεμ. ἔγνω] ως ἈΝ ἔγνω ὁ Ιερεμ. 19, 64, 93. ὁ 

ϑυσίας] τας ϑυσιας 11], 74. Ἵερεμ.} α ὃ 44, 6. Ὅτι καὶ ἄγνωρος) α καὶ 44.- συναγδγῃ] συν- 

ΧΧΧΙΝΡ. Περιφράξας δὲ] α δὲ το, ς ς, 64, 93. ἐπιφράξας Οοπιρ. ἄγη Αἰεχ. καὶ ἵλεως] και ἐλεὸς 111, 23, ςς, 62, 74, 443. ΟομΡΙ. 

ἑερὸν]} τον τόπον ἐρον τῷ, ς5, 64, 93. ΑἸά. α 71. και πδίως 93. ἵλεος ΑΙὰ. γένηται) α 71. γινειται 93. ᾿ 

ΧΧΧΝ, Καὶ οἷς ἐχαρίζετο) και εισεχαριξετο τού. μδδεῖ ἐχαρί- ΝΙΙ. ὁ Κύριος] κα ὁ 44. ἀναδείξει] αναδειζη 44, 93. ταὺ- 

ζετο ἴῃ οἰιαταέϊ. τηϊποτς Αἰεχ. πολλὰ διάφορα] πολλα χρήματα τα͵αντα ξξ. τῇ Σ Κυρίου) αὐτὰ 44,71. α τὰ ὅ4,93. ὡς καὶ ἐπὶ} 

ἐς. ἐλάμβανε) ἐλαμθανον 64, 93. καὶ μετεδίδου] καὶ μετεδιδον  χαι 44, ό,, τού. ΑἸεχ. ἐπὶ Μωυσῇ] ἐπι Μωυσέως 23- ὁ Σαλω- 

64: 93. μὼν] α ὃ 23, 62) 64, 93. τού. μεγάλως] -ξ- Κυρίῳ ς Οὐοάϊοεβ 8ετ- 

ΧΧΧΨΥῚ. τῶτο Νίφϑαρ] τατον Εφϑαρ 64. Αἰά. καλώται δὲ εἰ. ᾿ .: 

ζο. δὰ ἔπ. οοῃ.7 κα 44. . Νεφϑαεί) Νεφϑαρ ἱπ 71, 74). 243. μϑδϑν ΙΧ. Δισαφεῖτο) διεσοφισατο 93. ἄνήνεγκε͵ ἀνήνεγκαν τού. 

Αἰά4. Νίφϑαι το, 33. Νίφϑα ὅ2, τοό-. τῆς τελεώσεως] α τῆς 93. ον τι 

νον. Υ. ᾿ 46 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩ͂Ν ΒΜ. 

. τῷ ἱερδ; Καθὼς χαὶ Μωυσῆς προσηύξατο πρὺς Κύριον, πὶ τοτέξη ἀὐὺῤ ἐκ: τᾷ ὄγάνβ, γοὶ ἢ 

τῆς ϑυσίας ἐδαπάνησεν' ὅτως χαὶ Σαλωμὼν προσηύξατο, χαὶ χαταξὰν τὸ αὖρ ἀγήχωσὲ τὰ ὄλρω 

χαυτώματα. Καὶ εἶπε Μωυσῆς, Διὰ τὸ μὴ βεδρῶσϑάι τὸ περὶ τῆς ἀμαῤτίαρ, ἀγηλώϑῃ.᾿ ΕΥ̓͂ 
αὕτως χαὶ ὁ Σαλωμὼν τὰς ὀχτὼ ἡμέρας ἤγαγεν. ᾿Εξηψοῦνξο δὲ χαὶ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς; χρὴ. ἐ 
τοῖς ὑπομνγηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν Νεεμίαν τὰ αὐτὰ, χαὶ ὡς χαταξαλλόμενος βιδλιοϑήχην. ἐπι. 

““ τ “0 ᾿ Ν ᾿ς Ἀῳ Ν ᾷ [οὴ ΝΆ. Φ,.. ἡ νον «ἐς συγήγαγε τὰ “περὶ τῶν βασιλέων χαὶ προφητῶν, χαὶ τὰ τῇ Δαυὶδ, καὶ ἐπὶςολὰς. βασιλέων πὲρὶ 
ἀναθημάτων. ἱΩσαύτως δὲ καὶ ᾿Ιόδας, τὰ διωπεπ]ωχότα διὰ τὸν πόλεμον τὸν γεγονότα ἡμῖν 
ἐπισυνήγαγε πάντα, χαὶ ἐξὶ παρ ἡμῖν. Ων ὃν ἐᾶν χῤείὰν ἐχητὲ, “Τὰρ ἀπόχομιῶντας ὑμῖν φρο. 

ςφέλλετε. Μέλλοντες οὖν ἄγειν. τὸν χαϑαρισμὸν, ἐγράψαμεν ὑμῖν" χαλῶς. οὖν φὐοιήσετε ἄγοντε 

τὰς ἡμέρας. Ὃ δὲ Θεὸς ὁ σώσας τὸν πάντα λαὸν αὐτῇ, χαὶ ἀποδὲς τὴν χληρογόμίαν πᾶσι. χαὶ 
ς- “ Ν ε΄ Ν . »  , ΝΥ ἐτανὶς τὸ βασίλειον, χαὶ τὸ ἱεράτευμα, χαὶ τὸν ἁγιασμὸν, Καϑὼς ἐπηγ[είλατο. διὰ τῷ γόμε: ἐλπίζομεν 

ΚΕΦ, κα 
τὸ; Ὁ 

ΕἼ, 12, 

13. 

γὰρ ἐπὶ τῷ Θεῷ. ὅτι ταχέως ἡμᾶς ἐλεήσει, καὶ ἐπισυνάξει ἐχ τῆς ὑπὸ τὸν ὀραγὸν. εἰς τὸν ἅγιον. 
τόπον' ἐξείλετο γὰρ ἡμᾶς ἐκ μεγάλων χαχῶν, χαὶ τὸν τόπον ἐκαϑάῤιφε, Τὰ δὲ χα τὰ γὸν. Ἰόδὰν 
τὸν Μαχχαξαῖον, καὶ τὰς τότα ἀδελφὰς, καὶ τὸν τῇ ἱερΒ τῇ μεγάλο καϑαρισμὸν, καὶ τὸνιτῦ βωμῷ 
ἐγχαινισμὸν, Ἔτι τε τὸς πρὸς ᾿Αντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ, χαὶ τὸν τότε υἱὸν Εὐπάτορα ὡσλέμους, 
Καὶ τὰς ἐξ ὄρανε γενομένας ἐπιφανείας τοῖς ὑπὲρ τῇ ᾿Ιεθαϊσμθ φιλοτίμως ἀνδραγαϑήσασίν, ὥςε 
τὴν ὅλην χώραν ὀλίγους ὄντας λεηλατεῖν, χαὶ «τὰ βάρξαρα πλήθη διώκειν, Καὶ τὸ “σεριβόητον 
χαϑ Ὅλην τὴν οἰχουμένην ἱερὸν ἀναξομίσασϑαι, καὶ τὴν «λιν ἐλευθερῶσαι, χαὶ. τοὺς κἕλλον-- 
τας χαταλύεσϑαι γόμσυς “ἐπανορθῶσαι, τοῦ Κυρίου μετὰ “ἄσης ἐπιειχείαρ ἵλέω γενομένου ἀὐ-- 
τοῖς, Τὰ ὑπὸ Ιάσωνος τῇ Κυρηναίου δεδηλωμένα διὰ πέντε βιξλίων, πειρασόμεθα. δ ἐνγδρ᾽ σὺν. 
τάγματος ἐπιτεμεῖν. Συνορῶντες γὰρ τὸ χῦμα τῶν ἀριθμῶν, αὶ τὴν ὅσὰαν δυσχέρειαν ἐοτὺ ϑὲ: 
λουσιν εἰσχυχλεῖσϑαι τοῖς τῆς ἱςορίας διηγήμασι διοὶ τὸ ἀρλῆϑος τῆς ὕλης, Ἐφρυντίσαμεν. τοῖς 

10. 

20. 

21. 

22. 

μὲν βελομένοις ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν, τοῖς δὲ φιλοφρονδδιν εἰς τὸ διὰ μνήμης ἀναλαξεῖν. εὐ... 
χοπίαν, πᾶσι δὲ τοῖς ἐντυγχάγεσιν ὠφέλειαν, Καὶ ἡμῖν μὲν τοῖς τὴν χαχοπάϑααν ἐπ δόδεν μένοιτ' 
τῆς ἐπιτομῆς οὐ ῥάδιον, ἱδρῶτος δὲ χαὶ ἀγρυπνίας τὸ πρᾶγμα" Καϑάλερ' τῷ Φαρασχευάζονιν 

ΑἸεχ. ὑπὸ τὸν ἐρανὸν] ὑπ᾽ παρανον ὅ4ᾳ. ἐξείχετο] ἐξειλάζο 2 3,93, 
τού. ΑΙεχ. ἐξείλετο δες. δὰ ἤῃ. ςοηι.} κα 71. 
εχ μέγαλων χινδυνων 64. 

ΧΙΧ. “κατὰ τὸν ᾿Ιόδαν] α τον 64. 
ζοπ|.} λ 71. ἱερᾷ τίξ ᾿ρμεγαλβ) ἱερε τὰ μέγιςε το, ζῶ, ἔς, ὅα, 64, 
τού. ΑἸεχ. μεγιςειερε 23. βωμβ] κιδωτε 44. βώνε τόδ. 

ΧΧ, ϑοίξ σοπητηᾶ ἱπῖεργ. 71. 
φανη] κα 44. 

ΧΧΊ. Καὶ τῶς} α και 1. 

Χ, Ἰρείμμι οοπη. 10, 11, 12. ἰηίερτ. 71. 
λλχαι 93, 106. προσηύξατο 15] πυξατο 43. προσηύξατο---ἀγήλωσε] 
τοροσηυξατο και καταθαν τυρ ἀνήλωσε 44. ἐκ τῷ ἐρανᾷ} εξ ερανξ. 
43. καὶ τὰ τῆς ϑυσίας] και τας ϑυσιας ςς. καὶ Σαλωμὼν] δεθεῖ 
καὶ ἴῃ οἰαγαίϊ.. πηίποτε ΑἸΪδχ. τροσηύξατο 29} τορὸς Κύριον ΑἸεχ. 
καὶ καταδὰν τὸ τῦρ] και καταξαν τῦρ ἐκ τῇἍ δρᾶνε 64... κα τὸ 93. 

ΧΙ. Διὰ τὸ μὴ βεδρῶσϑαι], δια το 19, 
τῆς τιοό. ἀνηλώθη] ἀναλωθῇ 62, 64. 
ΧΙ. 'Ωσαύτως καὶ ὁ Σαλωμὼν] ὁ δὲ Σολωμὼν 44. κα ὁ 62, 64.. 

Καϑὼς καὶ Μωνσῇς] 

καὶ τὸν τῷ ἱψᾷ ὅζο. τὰ ἤη, 

τὸ περὶ τῇ] τω περι 

γιενομίν. ἐπιφὰν.} γψινόμεν. ἐξίιφαν. τὰς ὀκτὼ ἡμέρας} κ οκτω 93. δΒαδεῖ τας ἴῃ οἤαγ. πήῃ. ΑἸοχ. ἤγα- 44. γεγενημένας ἐπιφάνειας ξξ. κα γενομενᾶς 93. ἄνδραγαϑήσα- 
γεν] ἐξηγαγεν 62. σιν] ανδραγαϑημασιν το, 62, ὅᾳ. ΑΙά. ὥρε τὴν] ὡς τὴν ΠῚ, 62. ΧΠῚ. τοῖς κατὰ τὸν Νεεμ.} τὰ κατα τον Νεέμ. ὅ4,..53. τὰ ὥρε τὴν---λεηλατεῖν) α οὐυ΄ὶ ἱπῖεγηγοά, 71. λεηλατεῖν] πολεμεῖν ἴ0. αὐτὰ} ταυτα 23, ςς, 64, 92, τοῦ. ἐπισυνήγαγε) ἐπισυναγαγειν 10. 

᾿ “Φ 7 : τῶ τερὶ τῶν βασιλέων} - βιδλια το, 23, ζ2, ςς, 93, τού. ΑΙοεκχ. 
αἰτῶν 44. -«Ἐ βιδλιον 62. -Ἐ Περσων βιξλια 64. καὶ προφητῶν] 
καὶ τῶν τρροφήτων 74. καὶ ἐπιςολὰς βασιλ.} ἐπιςολας ϑὲ βασιλ. 53. 
περὶ ἀναθημάτων] α γι. "ὦ 

ΧΙΝ. Ὡσαύτως δὲ] ὡς αὐτος δὲ 62. καὶ Ἰέδας] και ὁ Ιαδὰς 
23. διὰ τὸν πόλεμον τὸν γεγονότα] δια τον γέγονοτα τολεμον ΠΠ,᾿ 
23, 44) ξξ, 74γ) 1ού, 243. (ὐοπηρί. δια 62. 
ἤγαγε 44. εἐπισυνῆγε Ἰοῦ. 

ἐπισυνήγαγε) συν- 
πάντα) ταυτὰ ΠΙ|. καὶ ἔςι παρ᾽ . 4 “ὦ ᾿Ὶ ων Ὃν 

“ς΄ .ο ᾿ ἡμῖν} καὶ νῦν παρ᾽ ἡμῖν ἐπισυνηγμένον φυλάσσεται τὸ (ὐοάϊςες 8ετ-. 
εἷ!. 

Χν. ὯΩν ἣν εν] α ἐαν 93. ων εασαν τοῦ. 
ΧΟμ. ἡμῖν 93. ' 

ΧΥῚ. Μέλλοντες ἦν} μελλοντες δὲ 19, ὅ4, 93. και μέλλοντες 71. ἄγειν τὸν καϑαρισ.} τον καϑαρισ. ἀγειν 62. 
ἤσιτε) καλὼς τοιήσετε ἂν 62. 
ἄγειν 1], τού. 

ΧΝῚ]. τὸν ττάντα λαὸν αὐτῷ] τον λᾶον αὐτῇ σαντα το, ὅς, 93. ὥαντα τὸν λαὸν αὐτᾷ 62. κληρονομίαν] -[- αὐτῷ ΑἸεχ. 
μρατευμα} λα τὸ 44. καὶ τὸν ἀγιασμιὸν} α τὸν 44. κα ΕΣ 

ὥποκομ. ὑμῖν] ἀπο- 

καλῶς ὃν τοι- 

χάλως τοιῆσατε ἂν τού, ἄγοντες] 

νιν 
,αι Τὸ 

ΧΝΤΙ. ἐλπίξομεν γὰρ ἐπὶ τῷ Θεῷ] εἰς ὃν ἐλπίζομεν το, 64, 93.. 
. ἐλεήσει]. ἐλεήσῃ. 

λΎΔΡ 71. ἐπὶ τῷ Θιῷ] ἐπὶ τὸν Θεὸν 44,.71. 

’ΑἸ4. οικοδομεισϑαι ς2. 
Ὁ ἐλευϑέρεσϑαι 71. λα τοῦ. 

διὰ τῖντε] α δια 93, τοῦ. 

καὶ τὰ βάρδαρα τολήϑη] καὶ τα βαρξαρα εϑνη 64. διώχειν] διωχει 
62. ' ὟΣ ᾿ 

ΧΧΠ. ἀνακομίσασϑα!ι] ανοιχσδομεισϑαι 44,71, 74,243. Οοπιρί. 

καὶ τὴν τύλιν] κα τοό. ἐλευϑερῶσαι] 
καὶ τὰς μέλλοντας} α καὶ ςς. λεὼ, 

ιλεως ΠῚ, (93. ἴοτγ. ἐλεος) τοῦ. : 
ΧΧΠΙ. Τὰ ὑπὸ Ἰάσωνος] α τὰ το, 44, ὅα, 71, 74,93, ισό, 443. 

ΟὐΟμηΡΙ. ῥγβ πηι. κατα 23. δαδεῖ τῷ ἰπ οἰαγδέξ. πηΐποίς Αἴεχ τὰ 
Κυρηναίου] τῇ Κηρυναίου Αἰεχ. δεδηλωμένα] ροηὶτ ροῖ βιδλίων ΥΝ 

ΧΧΙΨ. Συνορῶντες γὰρ] α γὰρ 44. τὸ χῦμα] το χεηκα 1σό. 

δυσχέρειαν] δυσχερίαν τοό. τοῖς ϑέλασιν---διηγήμασι] οἱ ἔδλοντὸ 
εἰσελθεῖν εἰς λόγους τῶν ἱσοριῶν το Οοαΐοεϑ δειρ. τγοῖς τῆς ἱρόρίας 7 
α τῆς ἰςοριας. 44. κα τοις 93. 

ΧΧΝΨΝ. ψυχαγωγίαν] -Ἐ μνημης τού. 
ΧΧΥῚ. Καὶ ἡμῖν] και ὑμὶν 93, τοῦ. 

δειγμενοις: ς ς, 71, 74) τού. ΑΙεκ. τῆς ἐπιτομῆ!] της ετιςολὴς ξ2. 
ἱδρῶτος δὲ] ιδρωτος γαρ 64. ἱδρῶτος δὲ δὲς. 4ὰ ἤπι. οογι.] ἱδρωτὼν 
καὶ ἀγρυπνιῶν ἄξιον 6 Οοάϊοες δεγρίϊ. 

ΧΧΥΠ1. Καϑαάπε 71:1 γαρ 64. τῷ παρασκευάζοντι] τὼ Ἀατα- 

ἐκ εὐχερὲς μὲν] αμεν 23, ἐς, δ2, γι, 74. 

σχευαφοντι 4. καὶ φητῆντι] καὶ Ο(ἨΤΕνΤΩν 1Ὁ. 

ταντῶν 71) 74. Οοπιρὶ. 

ἐπιδιδεγμόοις} ετιδε- 

ἐκ μεγάχων κακῶν) 

Ἔτι τε] στε τὲ 74. τὸν Ἔπι-. 

Ἃ 



᾿ ΚἘ Φ. Π. 
᾿ 

28. 

29: 

᾿ τῆς χαινὴῤ οἰκίας. ἀρχιτέχτον; τῆς 
χειρᾶντι, τὰ ἐπιτήδεια «ρὸς διαχό 

᾿φνς χαὶ περὶ πάντων πσοιεῖσϑαι λόγον, δαὶ ολυπραγμονεῖν ἐν τοῖς 
ἀρχηγέτη χαϑήκει; Τὸ δὲ σύντομον τῆς λέξεως μεταδιώχειν, χαὶ τὸ ἐξεργας ιχὸν 

μετάφρασιν. πρϑεθβένῳ συγχωρητέον, Ἐγτεῦϑεν 
τοσϑτον ἐχιζεύξαντερ- εὔηϑες γαρ. τὸ 

30. 

31. 

οὐ διηγήσεως, τοῖς τεροειρημένσις 

τ τοῦ 243.. ΟὐΡ]. ΑΙεχ. οὐχ εὐχερὼς 93. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩ͂Ν Β.. 
συμπόσιον, χαὶ 
χαριςίαν, ἥδέως 

τείας πεαραιτεῖσϑαι, τῷ τὴν 

ογάζειν, τὴν. δὲ ἱξορίαν ἐπιτεμεῖν. 

"ΤΗΣ ἀγίας τοίνυν. πσόλέως χτοιχουβένης μετὰ πράσης εἰρήνης, 

ζηταντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐχ εὐχερὲς μὲν, ὅκως διὰ τὴν τῶν ἀρολλῶν φῇ, τὴν χαχοχάϑοιαν ὑποίσομεν, Τὸ μὲν διαχριξθν περὶ 
χωρήσαντες, τὸ δὲ ἐπιπορεύεσθαι τοῖς ὑπογραμμοῖς τῆς ἐπιτομῆς διαπονξντερ, 

ὅλης χαταβολὴς φροντὶς ον, τῷ δὲ ἐγχαΐειν χαὶ 
σμησιν ἐξετας ον" ὅτω δοχῶ χαὶ ἐπὶ 

ἑκάςων τῷ συγραφεῖ πᾶρο;- 
Καϑάπερ γὰρ 

ζωγραφεῖν ἐκι-- 
ἡμῖν. "τὸ μὲν ἐμξατεύ-- 

χαταμέρος, τῷ τῆς ἱςορίας 

τῆς σραγμα-- 
οὖν ἀρξώμεϑα τῆς 

μὲν πρὸ τῆς ἑςορίας αλε- 

χαὶ τῶν γόμων ἔτι ἑάλλιςα συγ. τηρουμένων δια τὴν ᾿Ογίε. τῷ ἀρχιερέως εὐσέξειάν τε χαὶ μισοπονηρίαν, Συνέξαινε χαὶ αὐτὰς τὸρ 

τὸν τῆς ᾿Ασίας βασιλέα. 
νυσίων ἐπιξάλλοντω δαπανήματα. Σίμων δέ 

: βασιλεῖς τιμᾷν τὸν. τόπον, χαὶ τὸ. ἱερὸν ἀποςολαῖς ταῖρ τρατίςαις δοξάζειν, ἽΩὭςε χαὶ Σέλευχον 
χορηγεῖν ἐκ τῶν. ἰδίων πρροσύδων πιάγτα τὰ πρὸὺς τᾶς λειτουργίας τῶν. 

τις ἐκ τῆς Βενιαμὶν φυλῆς τροςάτης τῇ ἱερᾷ χαϑ.- ἐςαμένος; διηνέχϑη τῷ ἀρχ)ερεῖ “περὶ τῆς χἀτὰ τὴν πόλιν παραγομίας. Καὶ γικῆσαι τὸν ᾿Ογίαν. μὴ δυνάμενος, ἦλϑε πρὸς ᾿Απολλώνιον Θρασαίου, τὸν χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν 
Καὶ προσήγ[ειλε ππερὶ τῷ χρημάτων ἀμυϑήτων 

ὥφε τὸ «ὐλῆϑος τῶν διαφόρων ἐναρίϑιμητον εἶναι, 

Φοίνίχης ςριφτηγόύν" 
γαζοφυλάχιον, 

χαιρὸν χοιλῆς Συρίας χαὶὲ 
“ Ν 3 ε ΄ 7έμειν τὸ εν Ἱεροσολύμοις 

χαὶ μὴ σροσήχειν αὐτὰ πρὸς τὸν ες δι ΟΝ 
Ἷ ' ΟΝ ο . δ᾽ Ἴ : ρ᾿ -Φ᾽, 

τῶν ϑυσιῶν λόγον, εἶναι δὲ δυνατὸν ὑπὸ Τὴν τῷ βασιλέως ἐξεσίαν πεσεῖν ἅπαντα ταῦτα. Συμ- μίξας. δὲ δ᾽ Απολλώχιος τῷ βασιλεῖ, 
χειρισάμεγος. Ἡλιόδωρον τὸν ἐπὶ τῶν 
χρημάτων ἐχκομιδὴν πποιήσασϑαι. 
σει ὡς τὰς 
οὐ 

διὰ τὴν τῶν πολλ. εὐ- χριριρίαν) δια τὴν 'τσολλ. εὐχρησιαν 62, 64. ὑποίσομεν] νποισωμεν 
44 (93. υὲ νἱἀεξυν.) 

περὶ 
ΧΧΥΝΤΙ. Τὸ μὲν διακριδδν] αυτο μεν διακριξουντες ζ2. 

ἑκαξων} τδερι ἐκαρα 19,62. τσερι εκᾶγον τοῦ. τὸ δὲ ἐπιπορεύεσϑα!ι] 
τὸ δὲ ἐπωγορευεσϑαι 19. τῆς ἐπισομῆς]} τῆς ἐπιξολῆς 71. διαπο- 
ὑᾶντες} ἄφόνεντες 1Π], 4... 5.8) 71, 74. τού, 243. Οὐτηρί, απονουντες 
23. 

ΧΧΙΧ, τῆς καινῆς οἰκίας Ρτοτηϊτῖ. τω 62, 64. (94. ἴοε. το.} ἀρ- 
χιτέκτονι---φροντιςέον} ἀρχυτοοτον, φροντιζεον τῆς ολης χαταξολης 
τῷ, ὅ3, ὅ4, 93. ἐγκαίει»] ἐγκαινιζειν ΗΙ, ς2, τοό. καὶ ζωγρα- 
φεῖν] καὶ τὸ γράφειν τού. ἐπιυχειρᾶντι) ἐπιτήρεντι 4. ὅτω δοκῶ} 
ουτως δοχων 111, 62. ουτῶς δοκωμεν τοό. καὶ ἐπὶ ἡμῖν] καὶ επὶ 
ἤμῶν 10, 23, 44, ςξ, 62, 64, τ, γ4,.94, τού, 243. ΑΙ4. ΑἸεκ. 

ΧΧΧ, καὶ περὶ τιάμτων] καὶ περίπατον 1Π|, 23) 44, ξξ, 71, 74, 
93,343. Οοτιρί. λόγον] λσγῳ 11]. λογων 23, 44,71, 74,93, 243. Οοαιρὶ. καὶ πολυπρωγμονεῖν} καὶ πολυπραγμονεῖ Αἰελ. ἐν τοῖς 
»ατταμέρος} ἐν ταῖς. κατὰ μέρος τοό. ΑἸεκ. ἀρχηγέτῃ] ὡρχηγενητῇ 
11. καϑηριει} καϑήκοιν 44,.2.4.3. Οοπιρί, ΑΙ4ά. καϑηῆκεν 74. καϑ.- 
ΒΒ τοό:. ᾿ Ν 

ΧΧΧΙ. Τεεῖξ σοπηπιᾶ ἱπίεβτ. 71. δ δὲ σύντομιον] το δὲ το συν- 
τόμον 74. ᾿ μεταδιώκειν) καταδιωκειν τς. τῷ τὴν μετάφρ. ποι- 
πμένῳ!} τὴν τῶν μετάφρασιν ττοιεμένων ΑἸοχ. 

ΧΧΧΗ. ᾿Ἐντεῦϑεν--ὐπιζεύξαντες) αὶ οϑπν ἱπιστηοα, 71. εἰρξώ- 
μεθα} αρξομεϑα οΤ. εὔηϑες γῶρ δες. αὰ ἤη. οΟ..} εὐηϑὲς γαρ το 
μὲν τῆς ἰσοριῶς. Θλεῦναζειν, καὶ αρξωμεϑὰ τῆς διηγησέως (ἢς) λει. 
πὸ μὲν τορὸ τῆς ἱξορ.} τὰ μὲν τῦρο τῆς 'ξορ. ὅ4. κα ὥρο 71, τού, ἐπι- 
τεμεῖν) ἐπήλενειν 10. επιτέμνειν 23, 62, 64, 93, τοῦ. ΑΙΪεχ. 

1. Ὑῆς ὠγίας τοίνυν] α τοινὺν 23, 44, ςς, 71, 74, τοῦ, 243. 
ΟοπηΡῖ. ΑΙά. μαθεῖ τοίνυν ἰπ οματαέξ. τηΐποτε ΑἸεχ. μετὰ πστάσης 
εἰρήνης}, α τασὴης τ΄, ὅα, όμ, 93. ἐν εὐσεξείᾳ κακῶν καϑαρότητι 
12. (οὐίςεβ δεγρὶὶ. καὶ τῶν νόμων] καὶ τον νομον ό2, 93. ἔτι κάλ- 
ληρα]} οτε πφαίλλυκο ΗΠ, 44, γ1) 74,242. Ομ]. ΑἸὰ, οτι καλλι (.}) 
κπαλλισαν τα. ἐπιιάλλισα 64. φχγ χολλεςα το. ᾿ 

προσενεγχεῖν 111. καὶ τοῦ. 

᾿ δὲς ἐντολὰς ττ. 64. 

ν»,,,, κοι ΄ 95. Ὁ ᾿ 3 ΄ ε ἈΝ ᾿ πέρι τῶν μηγυϑέντων αὐτῷ χρημάτων ἐνεφάνισεν" ὃ δὲ προ- 
πραγμάτων, ἀπέςειλε δοὺς ἐντολᾶς, τὴν τῶν προειρημένων 

Εὐϑέως δὲ ὁ Ἡλιόδωρος ἐποιεῖτο τὴν πορείαν, τῇ μὲν ἐμφά- 
ξ΄ χατὰ χοίλην Συρίαν χαὶ Φοινίχην πόλεις ἐφοδεύσων, τῷ πράγματι δὲ τὴν τῇ βασι-- 

11. ἄπος. ταῖς κρατές.] δώροις καὶ δραχμαῖς; πολλαῖς το Οοάΐοες ἜΘΕΙ 
ΠΙ. τὰ πρὸς τὰς} α τας ό.. 

δάλλοντα ] ἐπιδαλλων ταὶ τοῦ. 
ΙΝ. περὶ τῆς] α ὥερι 44, 532, 71) τοό. Πιαθεῖ τσερὶ ἴπ οὗδγ. τηΐπ. ΑἸεχ, κατὰ τὴν τσόλιν] ἐν τη σολει 19, 62, 64,93. παρανομίας} αγοβανομιας 23, 44, ς2, ςς) 71) τοῦ, 243. (οπρὶ. ΑΙοχ. αγόρονο- 

μιας 74. ᾿ 
Ν. Θρασαίου] Θαρσεου 43. τὸν καιρὸν] α τὸν 44. 

νίκης} καὶ Φοινικοις 62. 
ΨΙ. Καὶ τροσήγ[ειλε] καὶ τοροηγίειλε 93. περὶ τῷ] περὶ τῶν 

ΟοαΡΙ. τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις] τὸ ἐν ἱΪερουσαλημ το, 62, 64, 93. 
ἐν Ἱεροσολύμοις γα. το γαφοφυλάκιον το εν 1ερ.23. τῶν διαφόρων] τῶν χρημάτων ςξξ. ἐναρίϑμητον εἶναι] ἀναριϑμητον εἰναι τῷ, 44) ς2, 559 02, 64, 71, 93, 243. Οοπιρί. Αἴεκ. καὶ μὴ τροσήχειν} καὶ μη 

αὐτὰ] ταντα 64. πρὸς τὸν τῶν ϑυσ. λόγ.] εἰς τον των ϑυσ. λογ. 23. ἅπαντα ταῦτα], απαντα 10, 44. 
ἧς, 62, 64,71, 74,93, τού, 243. ΟὐομρΙ. ΑΙά. μαδεὶ ἅπαντα ἴῃ οἰαν. 
ΤΏΪΏοΓΟ ΑἸοχ. 

ΝῊ. Συμμίξας δὲ] συμμιξας ουν 62, 93. ὁ ̓ Απολλώνιος] , ὃ 55. ΑἸοχ. περὶ τῶν μηνυϑέντων] περι τῶν μνηϑεντων 65. αὐτ 
χρημάτων] -᾿- διαφορων 22. ὃ δὲ τοροχειρισάμενος} ὃ δὲ ροχειρη- σάμενος 1Π. ὁ δὲ βασιλεὺς προχειρισαμενος 62, ὅ4, 94. ἐκὶ τῶν 
τραγμάτων] ἐπι τῶν χρημάτων το, 44, 71, 74, 243. Οομρὶ. ΑΙά. 

τὴν τῶν ὅς. δὰ ἔῃ. ςοη,. ϑησαυρὸν ἐξάγειν φί- 
ρεὶν ἐκ ττόχεως ἐκεῖϑεν 6 (ὐοάϊςεβ ϑεγρίϊ. τὴν τῶν προειρημένων] κα τήν 
όὅ2. χρημάτων 29] πραγμάτων τοῦ. Ἢ 

ΨΊΠ. Ἐὐϑέως δὲ] ευϑεως ουν 62, 64, 93. κα δὲ γι. ὃ Ἡλιόδωρος. 
τ πορείαν ]συνετελειτο, τὴν᾿ πορείαν ὃ ΗἩλίιοδωρος 23. τῇ μὲν ἐμφά.. 
σε!]} ἐμφασει μὲν 19, 93. τὴ ἐμφάσει μὲν 62, 64. τῆς μὲν ἐμφασεῶς 
196. ὡς τὰς] κως τοό: κατὰ κοίλην Συρίαν] κατὰ χοίλην Συ- 
ρίας Οοπρί. Συρίαν καὶ Φοινίκην] Συριας και Φοινικης τοό. πό. 
λεις ἐφοδεύσων} πολεις ἐφοδεύσαι (το. ἴοτ. ἐμφοδευσα!) ς ς, 62, 93, 
1οό. Αἰεχ. τολεις ἐφοδευεὶν 4.4, 243. ΟΟπρΙ. τρολεις ἐφοδευων 71, 
74. τρόϑεσιν ἐπιτελέσων] ττροϑεσιν ἐπιτελεῖν 19,23.) 44; ξζ) 71, 91, 

᾽ 
15 

λειτεργίας] χρειᾶς τοῦ. 

καὶ ᾧον. 

Α 
ΤΟ 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

| " ΚΕΦ, ΠῚ, 
λέως τρύϑεσιν ἐτιτελέσων. Παραγενηϑεὶς δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα, χαὶ φιλοφρόνως ὑπὸ τῷ ἀρχὶερέως 9. 

τῆς πόλεως ἀποδεχϑεῖς, ἀγέϑετο περὶ τὰ γεγονότος ἐμφανισμᾶ, χαὶ τίγος ἕνεχεν πάρεςι διεσά. 
φησεν" ἐπυνϑάνετο δὲ εἰ ταῖς ἀληϑείαις ταῦτα οὕτως ἔχοντα τυγχάνει. Τὸ δὲ ἀρχιερέως ὑπο. 

δείξαντος παραϑήχας, εἶναι χηρῶν τε χαὶ ὀρφανῶν, Τινὰ δὲ χαὶ Ὑρχανᾶ τὸ Τωξδίου σφόδρα ἀ ἀνγ-. 
δρὸς ἐ ἐν ὑπεροχῇ χειμένου, δχ, ὥσπερ ἣν διαξάλλων. ὁ δυσσεξὴς Σίμων, τὰ δὲ πσάντα . ἀργυρίου τε- 

τρακόσια τάλαντα, χρυσίου δὲ διαχόσια, ᾿Αδικηϑῆναι δὲ τὰς πτεπιςευχότας τῇ τοῦ τύπου ἄγιω-. 

σύνῃ, χαὶ τῆ τοῦ τετιμημένου χατὰ τὸν ἄυμκαντα χόσμον ἱερδ σεμνότητι χαὶ ἀσυλίᾳ, παντελῶς 

ἀμήχανον εἶναι. Ὁ δὲ Ἡλιόδωρος δι᾿ ἃς εἶχε βασιλικὰς ἐντολᾶρ, πάντως ἔλεγεν εἰς τὸ βασιλι.. 

χὸν ἀναληπΊέα ταῦτα εἶναι. Ταξάμενος δὲ ἡμέραν εἰσήει τὴν περὶ τὅτων ἐπίσχεψιν οἰκονομήσων' 

ἣν δὲ οὐ μιχρὰ χαϑ' ὅλην τὴν “πόλιν ἀγωνία. Οἱ δὲ ἱερεῖς πρὸ τῷ ϑυσιαςηρίου ἐγ ταῖς ἱερατι- 
χαῖς ςολαῖς ῥίψαντες ἑαυτᾶς, ἐπεχαλᾶντο εἰς δραγνὸν τὸν ἐν παραϑήχης γομοσϑετήσαντα τοῖς 

παραχαταϑεμένοις ταῦτα σῶα διαφυλάξαι. Ἢν δὲ ὁρῶντα τὴν τῇ ἀρχιερέως ἰδέαν, τιτρώσχε- τ6. 

σϑαι τὴν διάνοιαν" ἡ γὰρ ὕψις χαὶ τὸ τῆς χρύας παρηλλαγμένον ἐνέφαινε τὴν χατὰ ψυχὴν ἀ ἄγω- 

γίαν. Περιεχέχυτο γὰρ «περὶ τὸν ἄνδρα δέος τί χαὶ φριχασμὸς σώματος, δὲ ὧν πρόδηλον ἐγέγετο 17. 

τοῖς ϑεωρᾶσι τὸ χατὰ χαρδίαν ἐγεςὸς ἄλγος. Οἱ δὲ ἐκ τῶν. οἰκιὼν ἀγεληδὸν ἐξεπήδων ἐπὶ πτάν.. 18, 
δημον ἱκετείαν, δια τὸ μέλλειν εἰς καταφρόνησιν ἔρχεσθαι τὸν τόπον. Ὕπεζωσμέγαι δὲ ὑπὸ τὸς το. 
μαςὲς αἱ γυναῖκες σάχκους χατὰ τὰς ὁδὲς ἐπλήϑυον' αἱ δὲ χατάκλειςοι τῶν πσαρϑένων, αἱ μὲν 

10. 

συνέτρεχον ἐπὶ τὸς τυλώγας, αἱ δὲ ἐπὶ τὰ τείχη, τινὲς δὲ δια τῶν ϑυρίδων διεξέχυπ]ον. Πᾶσαι 
9 ρ “ἬὦἪὦὋἝ.- 

δὲ προτείνεσαι τὰς χεῖρας εἰς τὸν δρανὸν, ἐποιδνγτο τὴν λιταγείαν. Ἐλεεῖν δ᾽ ἦν τὴν τοῦ “:λή- 

ϑους παμμιγῆ πρύπωσιν, τήν τε τ μεγάλως διαγωνιῶντος. ἀρχιερέως τροσδοχίαν. Οἱ μὲν οὖν. 
ἐπεχαλδντο τὸν παντοκράτορα Θεὸν τὰ πεκιςευμένα τοῖς ““Ἐπιςευχύσι σῶα διαφυλάσσειν μετὰ 

πάσης ἀσφαλείας. Ὁ δὲ Ἡλιόδωρος τὸ διεγνωσμένον ἐπετέλει. Αὐτόϑι δὲ αὐτὰ σὺν τοῖς δὸ- 
. ., ΔΝ ΄ » 7 ε:οι» 7 ΄ Εν ΄ 3 Ζ7 7 

ρυφύροις κατὰ τὸ γαζοφυλάχιον ἤδη παρόντος, ὁ τῶν πατέρων Κύριος χαὶ πάσης ἐξεσίας ΠΕ 

τού, 243. Οοπιρί. ΑἸεχ. προςαξιν ἐπιτελέσων ξ2. ΘΠ ἐπιτε- ΧΥῚΙ. Περιεκέχυτο γὰρ] ψεριεχειτο γαρ 64. περὶ. τὸν ἄνδρα] 
λεσαι 62. τροςαξιν ἐπιτελων 74. ἐπὶ τὸν ἄνδρα ΑΙεχ.. δέος τι] δεος τις τοό. δὲ᾽ ὧν τορόδηλον δὲ ἣν 

ΙΧ. Παραγενηϑεὶς δὲ] παραγενομενος ᾿" 19, ό2, 64,93. τοό. εἰς τροδηλον 11]. τορόδηλον ἐγένετο] ἐγίνετο ἐκδηλον 23. τροδηλον εγ:- 

Ἱπροσόλυμα] εἰς Ιερουσαλημ. ὃ ὃ Ηλιοδωρος, ό2, 93. εἰς Ϊερουσαλημ ὅ4. ΄ νετὸ 6., 71, 74), τοῦ, 343: Οοπιρὶ.. ΑΙεχ, ἐγένετο τοῖς ϑεωρ.} τοις 
ὑπὸ τῷ ἀρχιερέως] ὁ ἀρχιερευς 111. τῆς πόλεως] Ργατηΐε. καὶ 23, ϑεωρ. ἐγίνετο 44. τὸ κατὰ καρδίαν] τὸ κατὰ τὴν καρδίαν 62, 64, 

, δξ, ὅ2, 64, 93. ἀνέϑετο!] -᾿- αντοις 62, 64, 93. περὶ τῷ γεγονό. 093. ἐνεςὸς ἄλγος] ἐνεξηκος αλγος (44. ἴογ, ἐνερηχως) ςς. εγὼς αλ- 

τος] πέρι τὰ γένομενου ςς. ταάρες!]} τταρεγενετο 10, 23, 62, 9,.: γος 74- ἕνερος ἀργος τού. ΄ 

διεσάφησεν] -[- αὐτοῖς 19, ὅ2, 64. διεσαφήνισεν ΑΙεχ. εἰ ταῖς---οὗ- ΧΥΤΙΠ. Οἱ δὲ] ἐτι δὲ 19, 23, 64) 93. οτε δὲ 62. ἀγεληδὸν 
Τως εἰ ταυτα ὅτως ταις αληϑειαιςιο, ό2, 64,93. ἔχοντα τυγχά-" ΠΑ 10. ἐξεπήδων] ἐξεπηδουν 19, 93. διὰ τὸ μέλλειν] α μελλειν ξς. 

νε|} ἔχοντα τυγχάνειν τῷ. ἔχοντας τυγχάνειν 93. διὰ τὸ μὴ μέλλειν Αἰεχ. εἰς καταφρόνησιν] α ςς. ἔρχεσθαι τὸν 
Χ. παραϑήκας εἶναι] παρακαταθήκας εἰνᾶι 10, ς2, ξξ, ὅ2, 74) τόπον] κα ἐρχεσϑαι ςς. 

τού. ΑΙεχ. ἔς, οἸγ Ὁ εἰναι, 93- χῆρὼν τε] α τε 74. Οουρὶ. ᾿ ΧΙΧ. Ὑπεζωσμέναι δὲ] υποζωσαμεναι δὲ 64. ὑπὸ τὰς μαγὰ!} 
ΧΙ. τῷ Τωδι8}] τεὸ Τωδια 44. ἐχ ὥσπερ ἦν] ἄχ, ουτως 11. το ςηϑὸος το, 62, 64, 93. Ροηΐξ ροίξ γυναῖκες 23. σακχξς] ργαῦῖ, 

Ργαυηῖ. καὶ το, 62,64, 93.͵ ὅχ, ὡς ἣν 74,243. τῆν Αἰεχ. ὥσπερ τὸ φηϑὸς 23, ξς. κατὰ τὰς ὁδὲς} και τας οδας 5, ἐπλήθυον] 
ἣν διαβάλλων] ὡς διαδαλλων ἣν 23, 44, ςς, 71; τοῦ. Οοπιρὶ. δια- επληϑυνον 23, ς3, 64) 93. τού. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐπὶ τὰς πυλῶνας] υπὸ 
βάλλων) διαδαλων τ0, 64, 93: ὁ δυσσεδὴς Σίμων) ὁ ασεξης Σιμωὼν τοὺς πυλωνας 44. τινὲς δὲ δζς. δά ἤη. ςοη1.} α 71. διεξέχυπ]ον] 

19,62. τὰ δὲ ταντα] -Ἐ ἦν ὅ:, 64, 93- ὠργυρίου)] αργυρια 44. διεκυπῆον 11], ς ς, 74. τού, 243. (ΠΡ. 
τετρακόσια τάλαντα] (τ. ςς. χρυσίου δὲ διακόσια] καὶ διακοσια ΧΧ, εἰς τὸν ἐρανὸν} τῦρος τον ἀρανόν 44. ἐποιᾶντο τὴν λιτα- 
χρυσίου ό2. και χρυσιου διακοσια 64, 93. νείαν] τὴν λιταν. ἐποιᾶντο 44- Ἔποιεν τὴν “λιτανειαᾶν. τού. 

ΧΙ. ᾿Αδικηϑῆναι δὲ] αδικησαι τε 111. ἀδικηϑηναί τε ΑΙεχ. καὶ ΧΧΙ. Ἐλεεῖν δ᾽ ἦν] α ἦν 19, το. α δ᾽ ἥν γ1.. τὴν τῷ λήϑες] 

τῇ τὰ 5 τετιμημένε] α τῇ τοῦ. Οομρὶ. τὴν τῷἪ δημδ 64. πρόπωσι»] τροπίασιν 62. τροπώσιν Ιο6. τήν. 

᾿ ΧΤΗ, Ὁ δὲ Ἡλιόδωρο, ὁ ὃ δὲ ἐτερος 111, ςς, τοό. δ᾽ ἃς εἶχε] τε 18} καὶ τὴν τῷῈ 23. ῥγαθγηϊι. καὶ ὅ2Ζ. μεγάλως διαγωνιῶντος] 
ἃ δι ἃς εἶχε ςς. ᾿ βασιλικὰς ἐντολὰ!] ἴγ. 19, 62, 64,93. ταντως μεγαλον διαγωνιωντος 19, ό2. μεγάλως ἀγωνιωντος ἐς, 71), 74; τοῦ, 
ἔλεγεν) ταντως γε ἔλεγεν τοῦ. εἰς τὸ βασιλικὸν] εἰς τὴν βασιλικηῆν 4243. Αἰεχ. μεγάλου ἀγωνιῶντος Οοπιρί. 
τροσοδον 10, 23, 629 64, 93. ᾿ : | ΧΧΙΙ. Οἱ μὲν ἄν ἐπικαλᾶντο] καὶ οἱ μὲν ἐκάλεντο 23. «ον ν 71. 

, ΣΙΝ, εἰσήει] εἰγηχει 44. εἰς τού. ᾿ς, τὸν παντοκράτορα Θεὸν] τὸν τραντοχρατη Θεὸν το. τραγκρατη Κυριον 
ΧΥ, Οἱ δὲ ἱερεῖς} οἱ τε πρεις ό2,93. τρὸ τῷ ϑυσιαςηρίου ἐπι 53. τὸν σαγκρατὴ Κυριον 44, 74, τού, 243. (Οοπιρὶ. ἴττ, ταγχρᾶ- 

. Τα ϑυσιαςηριξ ιοό. ἐν ταῖς ἑρατικαῖς] συν ταις ἱερατικαὶς 19, 23. τε) ΑἸ. ΑΙεχ. τὸν τραντοκρατορα Κυριον ςς. τὸν ταγχρατη Θεὸν 

62, ύ4, 93.- φολαῖς] κα 93. ἐπεχαλᾶντο] ψαρεκάλεν τοό. εἰς ὄ:,93. Κυριον γ1. τῶ πεπιςευμένα) τὰ δὲ πιπιγευμενα 44.. τοῖς 
ἐρανὸν τὸν] α εἰς δρᾶνον 10, 62, 93. εἰς τὸν ἐρανὸν τὸν Ο(ομρρὶ. περὶ ᾿ πεπιςεύκοσι] λ71. ᾿ σῶα διαφυλάσσειν) σωᾶ διατηρῆσαι 43. κα δωδὲ 

φῳαραϑήκης} τπαρακαταϑηκῆς το, ς5, 62. τσερι χαταϑηκης 23, ς5,093,», 74- μετὰ πάσης ἀσφαλείας] μετὰ πασὴς εὐλογίας ({6γ. εὐλοῦν 
τού. σερι ταρακαταϑηκης 7. 74... διαφυλάξαι! φυλαξαι το, 62, 64, γιας) 19. 

93: , ΧΧΙΠ. τὸ γσμθο ἐπετέλει] ἐπετελες τὸ διεγνωσμενον. 19, 
ΟΣΧΥῚΙ. Ἦν δὲ ὁρῶντα} ἦν δὲ ὁραν τού. ἰδίαν εἰδεαν τοῦ., τι-  όὄ:, 64, 93. 
τρώσκεσϑα!] τιτρώσκεται (πιεβἀ.) 71. καὶ τήκεσϑαι ἰο Οὐάϊοες Ο ΧΧΙ͂ΝΡ. Αὐτόϑι δὲ αὐτῷ] ἄντοϑι δ εαυτα 232. αὐϑις δὲ αὐτὰ δᾺ 

δεῖ. καὶ τὸ τῆς χρόας] καὶ τὸ ὅς χροιᾶς τ0, 74. ἐνέφαιν] αὐτοϑι δὲ αὐτες 93,243. σὺν τοῖς δορυφόροις] α συν 93. κατὰ τὸ 
ἐνεφαῖνον 4. (ιοό. ἴςτ. ἐνεφηνον) τὴν κατὰ ψυχὴν] τὴν κατὰ τὴν γαξοφυλάκιον] 6 εἰς τὸ γαζοφυλάκιον )4. ἤδη ταρόντος} ηδὴ τοαρον- 

ψυχὴν ὅ:, 64, 93. ον ο΄ τες 243. ὃ τῶν τπυατέρων] ὃ των πνευμάτων 1], 19, 55» 71, 93; τού, 
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ΚΕΦ. 1Π.᾿ 

25. 

26. 

- 

ἐπιφάνειαν μεγάλην ἐποίησεν, ὥςε πάντας τὰς χατατολμήσαντας συνελϑεῖν, χαταπλαγέντας τὴν 
" ΠΝ ΤᾺ Ν τ ᾽ ΄ τὴς ἜΣ Ὁ ἊΣ ἣ 

τϑ. Θεδ δύναμιν, εἰς ἔχλυσιν -“χαὶ δειλίαν τρᾶπηνα!. Ὠφϑὴη γὰρ τις ἵππος αὐτοῖς φοξερὸν ἔχων 
ν. » ΄ Ν᾿ ᾽ὔ οὶ ἐν ΄ ΄ ν 2 2: “- ες ͵΄ Ν 

τὸν ἐπιδάτην, χαὶ χαλλίςη σαγῆ διαχεχοσμημένος, φερόμενος δὲ ὁύδην ἐγέσεισε τῷ Ηλιοδώρῳ τὰἂς 
3 ΄ ε ΄ εν 23 ΄ 2 ΄ “- “΄ ΧΦ Ξ Ἔα ν ἊΖ 2: 
ἐμπροσϑίες ὁπλάς" ὁ δὲ ἐπιχαϑήμενος ἐφαίνετο. χρυσῆν πανοπλίαν ἔχων. Ἕτεροι δὲ δύο προεφά; 
᾿γήσαν αὐτῷ νεανίαι, τῇ ῥώμῃ μὲν ἐχπρεπεῖς, χάλλιςοι δὲ τῇ δόξῃ, διαπρεπεῖς δὲ τὴν ππεριδολῆν᾽ 

οἱ χαὶ πταραςᾶντες ἐξ ἑκατέρ μέρους, ἐμαςΐγεν αὐτὸν αδιαλείπ]ως, πτολλὰς ἐπιῤῥιπίδντες αὐτῷ 

πληγάς. Αφνω δὲ πεσόντα πρὸς τὴν γῆν, χαὶ ππολλῷ σχότει περιχυϑέντα, συναρπάσαντες, 

χαὶ εἰς φορεῖον ἐνθέντες, Τὸν ἄρτι μετὰ “πολλῆς παραδρομῆς χαὶ πάσης δορυφορίας εἰς τὸ προ-- 

εἰρημένον εἰσελϑόντα γαζοφυλάχιον, ἔφερον ἀξοήϑητον ἑαυτῷ χαϑεφώτα, φανερώς τὴν τῇ Θεξ 

δυναςείαν ἐπεγνωχότες. Καὶ ὁ μὲν διὰ τὴν ϑείαν ἐνέργειαν ἄφωνος καὶ πάσης ἐςερημένος ἐλπίς-. 

. δὸς χαὶ σωτηρίας Ἐῤῥιπ]ο. Οἱ δὲ τὸν Κύριον εὐλόγεν τὸν ππαραδοξάζοντα τὸν ἑαυτῇ τύπον’ χαὶ 

τὸ μιχρῷ «πηρότερον δέους καὶ ταραχῆς γέμον ἱερὸν, τὰ πταντοχράτορος ἐπιφανέντος Κυρίου χαρᾶς 
χαὶ εὐφροσύγης ἐπεπλήρωτο. Ταχὺ δέ τινες τῶν τ Ἡλιοδώρα συνήθων ἠξίεν τὸν ᾿Ονίαν ἐπικαλέ- 

Ν “ἡ Ν Ἀ 'ν ΄ ᾿" ων 2 2 ΄ ἧς ΄ “Ψ 
σασϑαι τὸν ὕψιςον, χαὶ τὸ ζὴν χαρίσασθαι τῷ παντελῶς ἐν ἐσχάτῃ πνοῇ χειμένῳ. “Ὑποπῖος 

δ ΄ ε 2 Ν ΄ ͵ ς ε ἐν “" ΄ ΝΝ ΝΙΝ ε ὔ 
δὲ γενόμενος ὃ ἀρχιερεὺς, μήποτε διάληψιν ὃ βασιλεὺς σχῇ, χαχδργίαν τινὰ περὶ τὸν Ηλιόδωρον 

ὑπὸ τῶν Ἰδδαίων συντετελέσϑαι, προσήγαγε ϑυσίαν ὑπὲρ τῆς τῇ ἀνδρὸς σωτηρίας. Ποιδμένου 

δὲ τὰ ἀρχιερέως τὸν ἱλασμὸν, οἱ αὐτοὶ γεανίαι ππάλιν ἐφάνησαν τῷ Ἡλιοδώρῳ ἐν ταῖς αὐταῖς 
2 “΄ ᾿ 2 7 Ν ΄ "- ἐν “2 ΄ “ 5 »" ΄ » Ν “ 
ἐσθήσεσιν ἐςολισμένοι, χα! ςᾶγτες εἶπον, ἸΪολλᾶς τῷ Ονίᾳ τῷ ἄρχιερει χαριτᾶς ἔχε, διὰ γὰρ 

αὐτόν σοι χεχάριςαι τὸ ζῆν ὁ Κύριος. Σὺ δὲ ὑπ᾽ αὐτῷ ἔγος διαγίελε π“ἄσι τὸ ὕτον Ὁ χᾶρ ῇ οιος. π᾿ αὐτὰ μεμαςιγωμενος θιαγίελε σᾶσι τὸ μεγα- 

λεῖον τῇ Θεᾶ χράτος' ταῦτα δὲ εἰπόντες ἀφανεῖς ἐγένοντο. ὋὉ δὲ Ἡλιόδωρος ϑυσίαν ἀγενέγχας 
τ ΄ ν 3᾽ιιν ͵ ξά “ ὸ δῇ ΄ ! ἂὶ δ δν ᾽ δεξά 
τῷ Κυρίῳ, χαὶ εὐχας μεγίςας εὐξάμενος τῷ τὸ ζγν περιποιῆσαντι, χα! τὸν Ογίαν ἀποὐϑεζάμενος, 
2 ΄ ᾿ν Ν “ ᾽ “ῳῃ Ν “" “ » εν ᾿ς Φ ΕΝ 
ἀγεςρατοπέδευσε προς τὸν βασιλέκχ. Εξεμαρτύρει δὲ πᾶσιν ἅπερ ἣν ὑπ ον τεσϑεαμένὸς ἐβγᾶ 

δια τὴν νοσσιαᾶν 93. Ἐἔρῥιπ|ο] ἐρεριπΊο (ἔς) 23. 
ΧΧΧ, εὐλόγεν] εὐλογεντες 93. τὸν παραφοξαφοντα) τὸν παρα- 

δοξασαντα το, 62, ύ4, 93. τον παραδοξα ποιᾶντα ιοό. καὶ τὸ μι- 

243. Οομρί. ὁ δὲ τταντων ττατερὼν 23. ὁ τῶν τσαροντῶν ς2Ζ. Κύ- 
ριος] ἘΝ, 23, ς2,71,74, τὸ, 243. Οὐοπηρί. Αἰεχ. καὶ πάσης ἐξε- 

σίας] και τσασης εξ οσιας τοῦ. δυνάςης ἐπιφάνειαν] δυναςης ἐπιφα- 

νεις ἐπιφάνειαν 74. συνελθεῖν] ἀνελϑειν 19. συνεισελθεῖν 23. ἐλϑεὶν κρῷ] και τὸ μικρὰ 74. καὶ τῶν μίκρων 93. πρότερον] τού. γέμον 
44. εἰς ἔκλυσιν} κα εἰς ἐς. ἱερὸν] γενομένης τὸ ἱέρον 93. Ὑγενομένον ἱερὸν το6, ἐπιφανέντος Κυ- 

᾿ ΧΧΥ͂, "Ὥφϑη γάρ τις] ὠφϑὴ γὰρ αὐτοῖς 71. τις ἵππος αὐτοῖς) ρίου) Θεξ ἐπιφανέντος 19. Κύριε εἐπιφανεντος 63, ὅ,, 93. ἐπεπλή- 
ρωτο]} ἐπεπληρωντο τού. ἐπλήρωτο ΑΪεχ. 

'ΧΧΧΙ. Ταχὺ δὲ--- συνήϑων} αὶ συαι ᾿πτεγπηεά. 71. τὸ Ἡλιοδώ- 
ρ00] α τε ὅ4. συνήϑων] ἀνηϑὼν 19. συνῆλθον 23. ἠξίην) ηξίουν 
δὲ γι. τὸν Ὀνίαν] τὸν Ανάνιὰν 44. ἐπικαλέσασϑαι) εἐπικᾶλει- 
σϑαι 23, ςς. 

ΧΧΧΊΙΙ, περὶ τὸν Ἡλιόϑωρον] ὑπὸ τὸν Ἠλιοδωρον 19. ἐπὶ τὸν 

Ηλιοδωρον 93. συντετελέσϑα!) συντελεσϑαι 93. συντετέλεγαι 1ο6. 
προσήγαγε ϑυσίαν) τροσηνεγκεν ϑυσιᾶὰν 23. τροσηγὲν ϑυσιᾶν 
62. 

ΧΧΧΙΙΠ. τὸν ἱλασμὸν] τον ἐξιλασμον 19, ὅ;, 93. 
ανΐχι] αντοι οἱ νεανιαι 23. οἱ νεᾶνιᾶι οἱ αὐτοι τοῦ. 
πάλιν ἐφάνησαν] ἴτ. 64. τῷ Ἡλιοδωρῳ---ἐςολισμένοι } αὶ σὐπὶ ἰηΐογ- 
πε. 71. ἐν ταῖς αὐταῖς] ἐν ταῖς αὐτων 44. ἐσϑήσεσιν ἔςολ.} ἐπι- 

ϑέσεσιν ἐςολ. 44. εἐσϑησιν ἐξολ. 62,93. καὶ ςσᾶντες εἶπον] καὶ παν- 
τες εἰπὸν 44,71. καὶ σαντες εἶπαν ςξ, 7... ΟΟπιρί. ΑΙεχ. καὶ πα»ν- 

τες εἰκὰν τοό. τῷ Ὀνίᾳ] α τῷ 23» 55. 62, 64, 93, τοῦ. ΑἸεχ. τῷ 
ἀρχιερεῖ } κα 44. χάριτας ἔχε] -Ὁ τῳ Ἡλιοδωρῳ εἰποντες γι. διὰ 
γὰρ--ὁ Κύριος] δι᾿ αὐτὸν γὰρ τὸ ζην σοι κεχαριςαι ὁ Κυριος 19, ὅ2,᾿ 
ό4. ἔς, υἱῆ κεχαριςαι σοι,93. ὁ Κύριος] πᾶδεῖ ὁ ἴῃ ομαγαξξ. τηΐη. 
ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙΨΝ. Σὺ δὲ ὑπ᾽ αὐτῷ] σν δὲ εξ πρᾶν 44. 2, ς ̓ ς» 74. τού, 243. 
Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. ὑπ᾽ αὐτῷ μεμαςιγ.} 71. διαγίελε] διαγίελλε 
23) 74) 1ο6. Αἰἴεχ. τᾶσι] κα 23, 71. τὸ μεγαλεῖον] τὰ μέγαλεια 

71. κρᾶτος] κα 71. ταῦτα δὲ] και ταυτὰ 44. καὶ ττο 71. 

ΧΧΧΥ. ϑυσίαν ἀνενέγκας} ϑυσιαν ἀνενεγκως 19, τού. ϑυσιᾶς 

αἀνενεγκας ςς. ϑύυσιαν ἀνενεγκὼν 62, ὅ4, 93. ΑἸἰεχ. τῷ Κυρίῳ] τω 

τοις ἵπποις αὐτος 44. ἄντοις τις ἱππὸς 64. τις αντοις ἱππὸς τοῦ. 
φοξερὸν ἔχων] φοξερος ἔχων 64, 93... καὶ καλλίςῃ σαγῇ] και καλ- 

λιςη σαγιδια το. καὶ καλλιςῇ σαγηνὴ ς2. καὶ καλλιςὴ τὴ σαγὴ ξξ. 

και χαλλιςῆ σἄγειν (ῆς) 93. διακεκοσμημένος) κεκοσμημενος τ0. 

διακεκοσμημενοις 93. φερόμενος δὲ ῥύδην] φερομενος δὲ ροιζην 6. 
(ΑΙ4. ἴων. ῥύζην.) ἐνέσεισε τῷ Ἡλιοδ.} ἐνεσειεν τω Ἡλιοδ. 62. εσεισε 
τω Ἡλιοδι το. Αἰεχ. τὰς ἐμπροσϑιίους ὁπλάς} τὰς ἐνπροϑεσειους 

οπλας 111. ἐφαίνετο---ἔχων} χρυσὴν ἐχὼν ἐφαινετὸ πτανοπλιᾶν 10, 

62. εφαινετὸ χρυσ. ἐχὼν ττανοπ. ςς, 6., 93. 

ΧΧΥῚ. Ἕτεροι δὲ δύο}, δισ 23. τοροεφάνησαν αὐτῷ] τροσεφω- 

γησαν ἀυτω 19. Ὡροσεφάνησαν ὃνο 23. ἐφανησαν αὐτω ςς. ΑἸεχ. 

τροσεφανησαν αὐτω 62,93. ἐφανισαν αυτω τού. ἐκπρεπεῖς) ἐνπρε- 

πεῖς 44, ςςν 65, 71) (93. ἴοτ. εὐπρεπκη4) τού. (πρὶ. κάλλιροι δὲ τῇ 

δόξη] καλλ. δὲ τὴν γλωσσαν 11]. καλλ. δὲ τὴν οἶνιν 10, 63, 64, 93. 

καλλ. δὲ τὴν δοζαν 23, ςς» τιοό. καλλ. δὲ τὴ οψει, καὶ τὴ δοξζὴ 4.4. 

διαπρεπεῖς δὲ] καὶ διαπρεπεῖς 10, 62, 64. 93. τὴν τεριδολῆν] τὴν 

ξολὴν 19) 62, 64, 93. οἱ καὶ ταραςᾶντες] οἱ και περιςᾶντες ἄυτω 

το, ὅ2, ό4, 93. οἱ καὶ παριςᾶντες ΑἸεχ. ἐμαςίγεν αὐτὸν] ἐμας!- 

γεν τὸν Ἡλιοδωρον 74- ἐμαςιγέν αὐτὼ τοῦ. ἀϑδιχλείπ]ω:} δ 74. 

ἐπιῤῥιπῆδντες αὐτῷ] επιρριπῆοντες αὐτω 64, 93. 

ΧΧΥΙΙ. πεσόντα] κα ς2. πρὸς τὴν γῆν] εἰς τὴν γὴν 23) 64, τού. 

συναρπάσαντες] - δὲ ΑἸ4ά. καὶ εἰς φορεῖον] καὶ εἰς Φοριον. 

ἐνθέντες} αρϑέντες ςξ. 

ΧΧΥΙ]. μετὰ πολλῆς παραδρομῆς} μέτα πολλης ποεριδρομης 

19. καὶ πάσης δορυφορίας] α τάσης 44. καὶ ἐμπλοχῇ (ἐνιρϊιεαι)- 

ες 3 Ὶ 

οἱ αὐτοὶ νε- 
ὶ 

ταλιν}) κα 44. 

Λ 2. 

23" 

οπε) καὶ ἀγανακτήσει ς Οὐοάϊςε8 8εγρ!. εἰσελϑόντα) ελϑοντα τού. 

ἀδοήϑητον ἑαυτῷ] αὐτω αξοηϑητον 44. αθοηϑητον αντον, 52, 55,71» 

4, τού, 243. Οοπιρ!. αναξοηϑητον ἑώντω 62. ιαθεῖ ἑαυτῷ 'π ΒΑΓ. 

πηΐμοτε Αἰεχ. καϑερῶτα] ργαπιῖτξ. τοῖς ὁπλοις 44, 53, 71,74.» 343. 

; Οοιρὶ. Αἰά. Ργϑυ τ, τοις ὁλοις ςς. Ργαβυτί. τοῖς χώλοις 1ο6. 

ἐπεγνωκότες) επεγνωχοτῶ 23) 44, Ῥταταϊῖ, τοῖς ὅπλοις αὐτὸν ΑἸεχ. ; 23». 

τὴν τῷ Θεξ] πδρεῖ τὸς Θὲξ [ἢ ς3) ἐς, 74. τού, 243. Οοπρ]. Αἰεχ. 

οἶδ. πῃ. ΑΙεχ. ᾿ 

ΧΧΙΧ. Καὶ ὁ μὲν] -Ἐ δὲ ο3. διὰ τὴν ϑειαν) δια τὴν ὁσιὰν 64. 

νονὕ.Υ. Ἵ 

Θιω τοό. ΑΙεχ. καὶ εὐχὰς ---πτεριποιήσαντι) αὶ οὐ ἰηϊεγηγοά, 71. 
καὶ εὐχὰς μεγίςας} κα μέγιςας 44. καὶ εὐχας μεγαλας 62, 64, 93. 

εὐξάμενος τῷ Σα εὐξάμενος 23. τὸ ζὴν] - αὐτω ς2.᾿ εριποι- 
ἥσαντι) αὐτὼ περιποιησαμένω 105) 62, 93. χαρισαμένω αντω ὅ4.. 
ἀποδεξάμενος] ργατοῖτι. αὐτὸς 52. ἀνεγρατοπέδευσε] ἐρρατοπεδευσε 
234. 

ΧΧΧΝῚ. εείξ σοιη. ἰηίερτ. 71. τῷ μεγίγε ΘΕᾺ] τὰὸὶ μεγαλε, 

Θεξ 23. μεγιςαὰ τὰ Θεξ 74. 

4Ηηο ᾿ 



᾿ΜΑΚΚΆΒΑΙΩΝ Β. 

ΚΈΦ, 1. 
37. 

38. 

τῇ μεγίςου Θεβ. Τῇ δὲ βασιλέως ἐπερωτήσαντος τὸν ᾿ΗἩλιόδωρον, πτοῖός τις εἴη ἐπιτήδειος ἔτι 
ἅπαξ διαπεμφϑῆναι εἰς ἹΕροσύλυμα, ἔφησεν, ἘΠ τινα ἔχεις πολέμιον ἢ πραγμάτων ἐπίδουλο ̓  

πέμψον αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ μεμαςιγωμένον αὐτὸν προσδέξῃ, ἐάνπερ χαὶ διασωδ)είῃη, διὰ τὸ περὶ τὸν 
τόπον ἀληθῶς εἶναί τινα Θεδ δύναμιν. Αὐτὸς γὰρ ὃ τὴν χατοιχίαν ἐπϑράγιον ἔχων, ἐπόπ]ης 
᾿χαὶ βοηϑὸς ἐχείνου τῇ τόπου, χαὶ τὰς παραγινομένους ἐπὶ χαχώσει, τύπ]ων ἀπόλλυσι. Καὶ 
μὲν χατὰ Ἡλιόδωρον, χαὶ τὴν τῇ γαζοφυλαχίε τήρησιν ὅτως ἐχώρησεν. 

ἐςὶ 30. 

τὰ 40. 
-. ᾿ 

ΒΥ 

ΚΕΦ, 
Ο ΔΕ προειρημένος Σίμων ᾿ τῶν χρημάτων χαὶ τῆς πατρίδος ἐνδείχτης γεγονὼς, ἐχαχολύγει τὸν ἔω 
᾿Ονίαν, ὡς αὐτός τε εἴη τὸν Ἡλιόδωρον ἐπισεσειχὼς, χαὶ τῶν χαχῶν δημιδργὸς χαϑεςηχώς. Καὶ 

πρὸ εὐεργέτην τῆς. πόλεως, καὶ τὸν χηδεμόνα τῶν ὁμοεϑγῶν, χαὶ ζηλωτὴν τῶν γόμων,͵ ἐπίδαλον τῶν 

πραγμάτων ἐτόλμα λέγειν. Τῆς δὲ ἔχϑρας ἐπὶ τοσᾶτον ποροξαινέσης, ὥςε. χαὶ διά τιγὸς τῶν 

ὑπὸ τῇ Σίμωνος δεδοχιμασμένων φόνδς συντελεῖσθαι, Συνορῶν ὁ ̓ Ονίας τὸ χαλεπὸν τῆς φιλονει.-: 
χίας, χαὶ ᾿Απολλώνιον μαίνεσθαι, ὡς τὸν χοίλης Συρίας χαὶ Φοινίχης φρατηγὸν, συναύξοντα τὴν 

χαχίαν τῇ Σίμωνος, Ὡς τὸν βασιλέα διεκομίσθη, οὐ γινόμενος τῶν “πολιτῶν χατήγορος, τὸ δὲ ς. 

᾿ συμφέρον χοινῇ χατ᾽ ἰδίαν πταντὶ τῷ πλήϑεϊ σχοπῶν: Ἑώρα γὰρ ἄνευ βασιλικῆς προνοίας ἀδύ-. 6. 

γατον εἶναι τυχεῖν εἰρήνης ἔτι τὰ πράγματα, χαὶ τὸν Σίμωνα πταῦλαν οὐ ληψόμενον τῆς ἀνοίας. 

Μεταλλάξαντος δὲ τὸν βίον Σελεύχου, χαὶ πταραλαξόντος τὴν βασιλείαν ᾿Αντιόχε τῷ τροσαγο- 7. 

ρευϑέντος Ἐπιφανδς, ὑπενόϑευσεν ᾿Ιάσων ὁ ἀδελφὸς ᾿Ονίου τὴν ἀρχιερωσύνην, ᾿Επαγίξιλάμενος 

τῷ βασιλεῖ δι᾿ ἐντεύξεως ἀργυρίου τάλαντα ἑξήχοντα “πρὸς τοῖς τριαχοσίοις, χαὶ τιροσόδου τινὸς 
ἄλλης τάλαντα ὀγδοήχοντα.. Πρὸς δὲ τότοις ὑπισχνεῖτο χαὶ ἕτερα διαγράψαι πεντήκοντα πρὸς 9. 
τοῖς ἑκατὸν, ἐὰν συγχωρηϑῇ διὰ τῆς ἐξεσίας αὐτῶ, γυμνάσιον χαὶ ἐφηδίαν αὐτῷ συςήσασϑαι, 
χαὶ τοὺς ἐν Ἱεροσολύμοις ᾿Αντιοχεῖς ἀναγράψαι. Ἐπινεύσαντος δὲ τῇ βασιλέως, χαὶ τῆς ἀρχῆς 
χρατήσας, εὐϑέως ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν χαραχτῆρα τοὺς ὁμοφύλους μετῆγε. Καὶ τὰ χείμενα τοῖς 

Ἰεδαίοις φιλάγϑρωπα βασιλικὰ διὰ ᾿Ιωάννε τῷ πατρὸς Εὐπολέμε, τῇ ποιησαμένα τὴν πρεσβείαν 
ὑπὲρ φιλίας χαὶ συμμαχίας πρὸς τὰς 'Ῥωμαΐες, ππαρώσατο' χαὶ τὰς μὲν νομίμες καταλύων πο- 
λιτείας, ππαραγόμους ἐϑισμὲς ἐκαΐνιζεν. ᾿Ασμένως γὰρ ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν γυμνάσιον 

2. 

φρ 

[2. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. Τοὺ δὲ--- Ἡλιόδωρον] καὶ ἐπερωτήσαντος αὐτὸν 71. 
τις εἴη ἐπιτήδειος] κα ἐπίτηδειος το, 62,93. τις ἐπιτήδειος εἰὴ 44. ἔτι 
ἅπαξ) 71. διαπιμφϑῆναι] διαπεφϑηναι το, τοό6. εἰς Ἱεροσόλυ- 
μα} εἰς Ἱερουσάλημ, τ9, 62, 64, 9,4. ἔφησεν] -Ε ὁ Ἡλιοδωρος το, 62, 
64, 93. ἐφη 24. 

ΧΧΧΥ ΠῚ. καὶ μεμαςιγωμένον δις. 44 ἔπ. οοπ). α 71. τροσ- 
δέξῃ} τροσδεξαι τοό. ἐάνπερ καὶ διασωθείη] εαν διασωθϑη το. εαν- 
περ καὶ διασωθη 23, 44) ςξς, 74, τού. Αἴεχ. εανπερ διασωθϑη 62, 64, 
93. ἐάνπερ καὶ τοερισωϑῇ Οομηρί. διὰ τὸ] δια τὴν τού. 
τινὰ Θεοῦ δύναμιν] Θεου εἰναι δυναμιν τοῦ. 

όὅ4. τοό. ΑΙεχ. διεκομίσθη] διεκοσμηϑη 11, τού. εκομισϑὴ 74. 
οὐ γινόμενος] ἐσομενος το, 62, 645) 93. ἐπομενος ς2. ἕ γενομενος τού. 
οὐ γένομενος ΑἸά. τῶν πολιτῶν] ργαειηϊτῖ. τινων το, ὅ2, όᾳ, 92. τὸ 
δὲ συμφέρον] το δὲ συμφορον γι ΛΡοπὶε δὲ ροίξ συμφέρον 9,. κατ ᾿ 
ἰδίαν] ῥγβυαϊῖ. καὶ ςς, ὅς, 245) τοό. Οομηρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. 

ΨΊ. τυχεῖν εἰρήνης] τυχεῖν εἰρηνὴν 74. ἔτι τὰ πράγματα] ἐπι 
τὰ πραγματα 111. - χσαῦλαν] κα 71. αναπαυλαν 93. 

ἍἼ1. καὶ πιαραλαξόντος] καὲ τταραλαΐξοντες τοό. τῇ τ οσ- 
αγορευϑέντος ᾿Ἐπιφανξς)] α 71. Ἰάσων) 64. ὃ ἀδελφὸς Ὀνίου] ᾿ 

εἐιναι 

τινα Θε8] τγ. 64. 

αΘες 74. τινα Θεὰ δύναμιν] α τινα το. Θες δυναμιν τινα (υξ νἱ- 
ἀεῖυτ) 43. 

ΧΧΧΙΧ. Ὁ εείξ οοπι. ἰηΐερτ. 71. ὁ τὴν᾿--ἔχων] ὁ τὴν εν ἕρᾶνοις 
χατοιχίαν ἔχὼν το, (62. (ογ. κατοικειαν) 64, 93. τιαραγινομένους] 
παραγενομένους 44, ξς. (οπιρί. ἐπὶ κακώσει] - αὐταῇ 19, 52, 62, 
ὅ4, 93. τύπΊων] τοπὼν ςς. ἀπόλλυσι] ἀπολλυει το, 44, ςς, 62, 
ὅ4, 74, 93» τού, 244. (οιωρί. Αἰά. ΑΙοχ. 

ΧΙ, ἐχώρησεν] ἐχωρισεν 93. 

1. ἐνδείκτης γεγονὼς} ενδεικτὴς γενομένος το. (64. ἴοτ. ἐδεικτης.) 
ὡς αὐτὸς] ὡς ὅτος ΑΙεχ, αὐτός τε εἴη] α τε 65, 64, 93. τὸν Ἧλι- 
ὅὄδωρον] ρταετλίτε, ὁ 44.) τοό. ἐπισεσεικὼς] ἐπισεσηκως 23, ἀοῦ. 

Π. καὶ τὸν κηδεμόνα] κα τὸν ςς, 62, 64, 93. κα 1, 
εϑνῶν} α 71. τὸν ομοεϑνων 93. τῶν εϑγων τοῦ: 
μὸν 93. τῶν πραγμάτων] α τοό. . . 

11. ἐπὶ τοσᾶτον] α ἐπι 65. φόνες] φονξ 93. 
ΙΝ. Συνορῶν]  ουν 93. ὁ Ὀνίας] α ἃ τοό. Αἴεχ. 

σϑα!} - σε το6. ὡς τὸν] κα ὡς 10) 52) ὅς, 64, 93. κοίλης Συ- 
ρίας} α κοιληῆς 71. κοιλῆς καὶ Συριας τοό. καὶ Φοινίκης] α 71. 
συναύξοντα) συναγξανοντὰ 43, 44, 62. συναυξαντα 64. συνανξανειν 
1οό. τὴν κακίαν τῷ Σίμωνος] τὴν τῇ Σιμώνος κακιαν 19, 62, 92. 
τῇ τῷ Σιμωνος καχιᾷ 64. 

Υ. Ὡς τὸν βασιλέα] ὡς τρος τον βασιλεα ς2. τρος τον βασιλεα 

τῶν ὁμιο- 
“Ψ ’ τῶν νόμων] τον νο- 

, 
μᾶινε- 

ὁ αδελφος Ονιω ςς. 
ΨΙΠ. φρὸς τοῖς τριακοσίοις} τσρος τοῖς ἐξακοσιοις 64. 
ΙΧ. Πρὸς δὲ---τοεντήχοντα ͵ }͵ αὶ οὔπν ἱπίεππεὰ, τού. καὶ ἕτερα 

διαγράψαι) και ἐτερα διαγραφειν 43. ΑἸεχ. καὶ ἐτερα διαγράψειν 44, 
ςξ, 74. 243. (ὐοπηρ]. , ϑιαγραψαι 71. τοεντήκοντα πρὸς τοῖς ἕκα- 
τὸν] ἑκᾶτον τσεντηχοντώ 44. ἐδν σνγχωρηϑῃ} ἐᾶν ἐπιχορηγηϑη Π], 

(23. εχ σοττ. ἃ τη. ἴξο. οἴἵπὶ ἐπιχωρηγη9ὴ) τοῦ. ἐᾶν ἐπιεχωρηϑῊ 44. 74, 
243. Οομρ]. Αἰά. εαν δὲ συγχωρηϑη ξ 5. τᾶν ἀποχωρηϑὴ 71. καὶ 
ἐφήδιαν αὐτῷ] α ἀντῳ ό2, όᾳ, 93. κ 71. καὶ εὐφήμιαν τοό. συρή- 
σασϑα!] κα 71. καὶ τὲς] και τοις τοό. ἐν Ἱεροσολύμοις] ἐν Ιερου- 
σαλημ 64,93. ᾿Αντιοχεῖς] Αντιοχον 23. Αντιοχευσιν τοό. ὦνᾶ- 

γράψαι) ἀναγορευσαι 23. επιγραψαι 64. 
Χ. καὶ τῆς ἀρχῆς κρατήσας} κράτησας τῆς ἀρχῆς 10, 64, 93. 

και κρατησας τῆς ἀρχῆς 62. ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν] τρος τὸν Ἑλληνικὸν 

10. 62, 93, τού. Αἰεχ. τρος Ελληνικὸν 64. τῦρος τὸν Ἑλληνικὼν 93. 

μετῆγε] μετηγαγε 10, 23, 55») 64, 93. μετερησε ς4. Αἶεχ. μετέπει- 

σε τού. - ᾿ ᾿ : 

ΧΙ. ὑπὶρ φιλίας] ὑυπερηφανιας 93. κα τού. - καὶ συμμαχίας] 

α χαι τοό. ταρώσατο] ταρωσας 1Π|, 23, ξξς. απωσατο 10. πλη- 
ρωσας τοό. τὰς μὲν νομίμους] τας μὲν νομιμας 1Π. ἰϑισμὰς] αι- 

κισμές τοό. ϑεσμὲς Οοπιρ!. ἐκαίνιζεν] ἐγκαινιζεν 71. ἐγκαινι- 
ξων γ4. εκαινιζον τοῦ. 

τὴν ἀκρόπολιν} Παδεῖ τὴν ἱπ ΧΙ]. ὑπ᾽ αὐτὴν] ἐπ᾿ αὐτὴν ςς. 
4 

ὑποτάσσων] εδαγαᾶς. τηΐποτε Αἴεχ. τῶν ἐφήδων] τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν 11]. 



ΚΕΦ. ΙΝ. 

18. 

-- ῃ 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

18. χαϑίδρυσε, καὶ τὸς χρατίςες τῶν ἐφήξων ὑποτάσσων, ὑπὸ πέτασον ἦγεν. Ἣν δ᾽ ὅτως ἀχμή τις 

Ἑλληνισμξ, χαὶ πρόσξασις ἀλλοφυλισμξ διὰ τὴν τῷ ἀσεξξς χαὶ οὐκ ἀρχιερέως ᾿Ιάσωνος ὑπερ- 
δάλλεσαν ἀναγνείαν, “Ωςε μηχέτι περὶ τὰς τῇ ϑυσιαςηρίου λειτεργίας πτροϑύμες εἶναι τὰς ἷε- 

ρεΐς, ἀλλὰ τῷ μὲν ναβ χαταφρονᾶντες, χαὶ τῶν ϑυσιὼν ἀμελᾶντες, ἔσπευδον μετέχειν τῆς ἐν πα- 
λαίςρᾳ παρανόμου χορηγίας, μετὰ τὴν τῇ δίσχου πτρόχλησιν. Καὶ τὰς μὲν πσπατρῴες τιμὰς ἐν 
ὄδενὶ τιϑέμενοι, τὰς δὲ Ἑλληνιχὰς δόξας καλλίςας ἡγόμενοι.. Ὧν χάριν περιέσχεν αὐτὲς χα- 

λεπὴ περίςασις, χαὶ ὧν ἐζήλεν τὰς ἀγωγὰς, καὶ χαϑάπαν ἤϑελον ἐξομοιδσϑαι, τότες πολεμίες 

καὶ τιμωρητὰς ἔσχον. ᾿Ασεξεῖχ γὰρ εἰς τοὺς ϑείους νόμους οὐ ῥᾷδιον, ἀλλὰ ταῦτα ὁ ἀχόλουϑος 

14. 

15. 

16. 

20. 

21. 

2 2. 

23. 

24. 

28. 

. κ 23. 

᾿χαιρὸς δηλώσει. ᾿Αγομένε δὲ πενταετηριχΒ ἀγῶνος ἐν Τύρῳ, χαὶ τῷ βασιλέως παρόντος, ᾿Απ- 
φ΄ 3. δ .Ν 3 ρα ζΆ 3 

ἐςείλεν ᾿Ιάσων ὁ μιαρὸς ϑεωρὰς ἀπὸ ἹἹεροσολύμων ᾿Αντιοχεῖς ὄντας, “«παραχομίζοντας ἀργυρίου 
δραχμὰς τριαχοσίας εἰς τὴν τῷ Ἡραχλέες ϑυσίαν" ἃς καὶ ἠξίωσαν οἱ πταραχομίσαντες μὴ χρῆ- 

σϑαι πρὸς ϑυσίαν διὰ τὸ μὴ χαϑήκειν, εἰς ἑτέραν δὲ χαταϑέσϑαι δαπάνην. ἼἜπεμψεν ἂν ταῦτα, 

διὰ μὲν τὸν ἀποςείλαντα εἰς τὴν τ Ἡραχλέους ϑυσίαν, ἕνεχεν δὲ τῶν πσταρακομιζόντων, εἰς τὰς 
τῶν τριήρων χατασχευάς. ᾿Αποςαλέντος δὲ εἰς ΑἴγυπΊον ᾿Απολλωνίε τὸ Μενεσθέως διὰ τὰ πρω- 

τοχλίσια Πτολεμαίου τ Φιλομήτορος βασιλέως, μεταλαξὼν ᾿Αντίοχος ἀλλότριον αὐτὸν τῶν αὐὖ- 
, τῶν. γεγονέναι πραγμάτων, τῆς χατ᾽ αὐτὸν ἀσφαλείας ἐφρόντιζεν" ὅϑεν εἰς Ἰόππην παραγενό-. 

μενος, χατήντησεν εἰς Ἱεροσόλυμα. Μεγαλοπρεπῶς δὲ ὑπὸ τ ᾿Ιάσωνος χαὶ τῆς πόλεως πὰραδε- 
"9 Ν ΟΝ, δ ὃ ’ Ν ΄“ 3 2 )ὺλσφ 3 ἯἙ ᾿ ΄ 7 ᾿ 

χϑεῖς, μετὰ δαθεχίας χαὶ βοὼν εἰσπεπύρευται, εἶθ᾽ οὕτως εἰς τὴν Φοινίχην χατεςρατοπέδευσε. 

Μετὰ ὑδ τριετῇ χρόνον ἀπέςειλεν Ἰάσων Μενέλαον τὸν τῇ ππροσημαινομένου Σίμωνος ἀδελφὸν, 
,. «παραχομίζοντα τὰ χρήματα τῷ βασιλεῖ, χαὶ περὶ πραγμάτων ἀναγκαίων ὑπομνηματισμοὺς τε- 

΄ ε ἮΝ Ν ἐφῳ φ Ν ΄ ΞΝ " ΄ Ὅν 2 ’ 3 ε Ν 

λέσοντα. ὋὉ δὲ συςαϑεὶς τῷ βασιλεῖ, χαὶ δοξάσας αὐτὸν τῷ προσώπῳ τῆς ἐξεσίας, εἰς ἑαυτὸν 
΄ Ὺς 9 ΄ ε Ν Ν 5. ὅ ’ἤ 3 ΄ ΄ Ν Ν, Ν 

κατήντησε τὴν ἀρχιερωσύνην, ὑπερξαλὼν τὸν ᾿Ιάσωνα τάλαντα ἀργυρίβ τριαχύσια, Λαξὼν δὲ τὰς 

«"Ἁ" ’ ὑπὸ τπίτασον] κα 93. υπιρτασσοντας 93. ἦγεν] ηγαγεν 
ἐς, 62, 64, τοό. ΑΙεχ. κ93. 

ΧΙ. ἀκμή τις] Βαθεῖ τις 'π ομαγαέξ. πηῖπ. ΑἸεχ. Ἑλληνισμδ] 
Ῥγαστηϊτ, τῷ ΑἸεχ. καὶ τρόσδασις] και ττρόσξασεις 64. καὶ τρο- 

ἔασις τιοό. τῇ ὥσεξὰς} α ἀσεδες 71. καὶ οὐκ ἀρχιερέως} λγ1: 

ὑπερδάλλεσαν] υποδαλλεσαν ὅ4. κ 71. ἀναγνείαν} ἀγνοιαν 62, 
τοό. αναγνοιαν 71. «1 7 

ΧΙΝν. Ὥ»ρε μηκέτι τοερὶ τὰς} ὡςε μῆκετι τὰς περι 62. α περι 93. 

λετεργ. ττροϑύμας]} λειτεργ. ἐτοιμες 52. ἀλλὰ τῇ μὲν να] αλλα 
τοὺς μὲν ναιῳ 111. αλλὰ τῇ μὲν νεὼ 445) 8, 62, 74, 93.) 243. ΟΟΠΊΡΪ. 
α τὰ μὲν νᾶξβ 71. ἄλλα τῆς μὲν νεῖς ἸΙο6ό. καταφρονᾶντες] κατα- 

α 71. καταφρονουντᾶς το6ό. καὶ τῶν ϑυσιῶν ὦμε- 
λξντες] ἀμέλουντες τῶν ϑυσίων 71. καὶ τὼν ϑυσιων ἀμελουντας τοῦ. 

τῆς ἐν ταλαΐίςρᾳ] τῆς ἐν τὴ τσαλαιςρα 44. τῆς ἐν ταλαιςρη ςς, τού. 
ΑΙεχ. τῷ ϑίσκε] τὰ ἐχδεχομενε τηᾶγρ. ΔῸ 8]. τη, τοό. τορόκλησιν] 

προσκλησιν 1Π|, 10, 23, 62, τού. 

ΧΥ. πατρῴους τιμὰς} πατρωας τιμας τοό. ΑΙεχ. 
δευτέρω το, 62, 64, 93. τιϑέμενοι] τεϑβμμένοι 11]. 

ΧΥΙ. ὯΩν χάριν] ὧν καὶ χαριν 44, 62, 71, 74, τού, 243. ΟοΠΊΡΙ. 

ΑΙὰ, ΑΙεχ. περιέσχεν] ἔσχεν Οοπηρί. τὰς ὠγωγὰς} τους αγωνᾶς 

τοό. καὶ καϑάπαν] και καθὸ απαν 111. και κατὰ σαν το, 93. 

ΑΙἸά, καὶ καϑὸ σᾶν τοό. τῶτας] δαρεῖ ἱπ Ἵμαγαές. τηΐπογε ΑἸεχ. 

πολεμίους} ργαπηϊῖ. τους τού. 
ΧΥ͂ΙΙ. εἰς τὰς] α τὰς ὅ2, 93. ἀλλὰ ὅτις. δὰ ἤἥη. οοη}.} α 71. 

ἀλλὰ ταῦτα] - μὲν 23. ἀλλὰ καὶ ταῦτα Οοπιρὶ. 

ΧΙΧ. Ἰάσων ὁ μιαρὸς] ὁ μιαρος Ιασων ςξ, ὅ2. ἀπὸ Ἱροσολύ- 

μὼν] ὡς ἀπὸ Ιερεσαλημ 19, 93- ῬΓΡΟΠΊΪΙ. ὡς 23, 44, ς4, 62, 71, 74, 

τού. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑΙεκ. απὸ Γερουσαλημ 64. ᾿Αντιοχεῖς ὄντας] 

Αντόχιας 1Π. Αντιοχειας 44; τού, 243. αοντᾶς ξςς. Αντιοχεας 

71, 7γ4. Οοπιρ. τσαρακομίζ.---τριακοσίας} δραχμας τρισχιλιας 

τριακοσιᾶς ἀργύριΒ τεαρακομιζοντας 19, 64. ἔς, πἰβ ποερικομιζοντας, 

6. δραχμας τριακοσιας παρακομιζοντας ἀργύρια 93. δραχμὰς 

τριακοσίας) δραχμας τριακοσιες 11. τῷ Ἡρακλέους] τε ρακλεος 

(ᾶς ἱπῆ4) 64. ϑυσίαν 19] ϑυσιας ίρτο τὴν ϑυσιαν υἱἵ νἱἀεῖυγ) 93. 

ἃς καὶ ἠξίωσαν ὅτο. τὰ ἔπ. οοπι.} κα 71. οἱ τιαραχομίσαντες] οἱ 

“ταρακομίζοντες 10, 23» 5.5» 64, 74» 93» τού. ΑἸά. ΑἸεκ. οἱ πσερικο- 

μιζοντες όΣ. μὴ χρῆσϑα!ι) μη χρήσασϑαι 64. μη χριζεσϑὲε 93. 

μη χρασϑαι τοό. τορὸς ϑυσίαν] εἰς ϑυσιαν 19, 23, 55, 62, 64, 93» 

τού. ΑΙεχ. διὼ τὸ--- ϑυσίαν ἱπ ςοπι. ἴε4.} α ουπὶ ἰηεγηιοά, 74, τού, 

, ἐν ἐδὲεν]} ἐν 

᾿Πφίζειν το. 

243. Οομρῖ. δαδεῖ ἴῃ οπαγ. τηΐη, ΑἸεχ. διὰ τὸ μὴ καϑήκειν] α 23... 
ΧΧ. ἜἜπεμψεν---ϑυσίαν] λα οὐπὶ ἱπιεττηεά. 71. ἜἜπεμψεν οὖν 

ταῦτα] ἔπεσε μὲν ουν ταυτὰ 19, ὅ2. ἔπεισε δὲ ταυτὰ 23. επῖσε δὲ 
ταυτα ξς. ἔπεσον ἕν μὲν ταυτα 93. τὰ Ἡρακλέους] τῇ 232. ἕνε- 
κεν] ἐνεκα ΠῚ, 23, 44, ὃς» τού, 243. ΟΟγρὶ. πνεγκαν (ἢς) 71. τῶν 

πιαρακομιζόντων] τῶν παρόντων ΠΠ, ςς. τῶν πιαραχομισαντὼν 1, 
ό:, 64, 93. εἰς τὰς τῶν τριήρων] εἰς τὰς τῶν τριηρεὼν ΠῚ, γ4, τοῦ. 

Οοτηρί. κα τῶν 93. κατασχεύας)} σαρασχευας 23. 
ΧΧΙ. τῷ Μενεσϑέως} τὰ Μενεσϑέσεως 111. τὰ μὲν εὐϑεὼς ό4. 

διὰ τὰ τορωτοκλίσια] δια τὰ τρωτοκλησια 23, 64, 71, 74. (οπρὶ. 

ΑΙά. δια τὰ τροκλησια 93. δια τπρωτοκλισιας τοό. Πτολεμαί:] 
α ἴρ, 23, 44, ςς, ὅς, 71, 74ν 93.» τού. μδρεῖ ἴῃ ομαγδές. πιΐη. ΑἸεχ. 
μεταλαξὼν ᾿Αντίοχος] νπολαδων Αντιοχος 10) 64, 93. μεταδαλων 
Αντιοχος 23. ὑπὸ (6) Αντιοχος 62. ἀλλότριον αὐτὸν] ἀλλοτριον 
ἄντα 19, 64. τῶν αὐτῶν] κα 19. ὅ4, 93. τῶν αὐτῷ 23, ς) 71) 74, 
τού, 243. Οοπιρὶ. Αἰεχ. αὐτου 62. γεγονέναι} γεγονοτων 11]. 
τρραγμάτων] ρτεεπυϊτξ. τῶν 10, 62, 64, 93. τῆς κατ᾽ αὐτὸν] της κατ᾽ 
αὐτῶν 23, 62,093; 1Ἰο6. τῆς καϑ' αὐτὸν 44,243. ἐφρόντιζεν] φρον- 

εἰς Ἰόππην] εἰς Ἵππην 1Π. σπαραγεν.} περιγεν. ΑἸά. 
εἰς Ἱεροσόλυμα] εἰς ἱερεσαλημ 10.» 64, 93. 

ΧΧΙΙ. Μεγαλοπρεπῶς δὲ] μεγαλομεέρως δὲ 1ο, 23) 44) 62, 71) 74» 
93. τού, 243. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. - πταραϑεχϑεὶς] ϑαυμασϑεις 10. ὅλ, 64, 
93. αποδεχϑεις 44. 55, 715 τού, 243. Οοπρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. μετὰ 
δαδιεχίας] μετα λαμπαδὼν τπλάτρ. δῸ 4]. πι. τού. καὶ βοὼν] και βο- 

λων (πιᾶγρ. ὠδὼν) τοό. εἰσπεπόρευται] εἰσεδεχθη (10. ἴοτ. εἰσδεχθη) 
44, 53, ξξ, 62, 645) 71) 74. 93» τού, 243. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. εἶθ᾽ 

ὅτως] ὃ τοιετὸς 44. εἰς τὴν] ργατηϊτῖ. καὶ 44. : 

ΧΧΠΙ. Μετὰ δὲ τριετῆ χρόνον] μετα δὲ τρίτη χρονων 93. τὰ 
προσημαινομένου Σίμ.} α προσημαινομενου 71. τὰ χρήματα] κα τα 

ό;, ό4ᾳ, 93. καὶ περὶ τσραγμάτων] καὶ περι τσαντων τῶν 23. καὶ 
περὶ τραγμάτων δος. δὰ ἤπ. ςοη}.] α 71. τελέσοντα]) τελεσοντας 

111. τελεσαντα τοῦ. 

ΧΧΙΝ. καὶ δοξάσας αὐτὸν] και δοξασας αὐτοις 71. τῆς ἐξου- 

σίας] της ἐκκλησιᾶς ς2, τοό. εἰς ἑαντὸν] εἰς αὐτὴν 74. κατήντη- 

σε] κατηγίισε 19. (62. ἴογ. κατηγίησε.) κατεγησε 23. κατῆήν. τὴν 

ἀρχιερωσύνην} καὶ τὴν τῆς ἀρχιερωσυνης εξ. τὴν ἄρχμρ.} α τῆν 
τοό. μιδεῖ τὴν ἴῃ οἰαγαξξ, πηΐποτε ΑἸεχ. ὑπερδαλὼν] ὑπερδάλλων 

Αἰἷεχ. τάλαντα ἀργυρίξ] (. 64, 71: 

ΧΧΨΡ. Λαβὼν δὲ] καὶ λαδων 71. τααρεγένετο] τσαρεγινετο 93. 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

ον 23 Ν τς ἔν δον οεΣ ΄ δὲ χξ 2 9 Ν ν 5.» ΄ ΚΕΦ, )ν, 
βασιλιχὰς ἐντολὰς πσαρεγένετο, τῆς μὲν ἀρχιερωσύνης δδεν ἄξιον φέρων, ϑυμὲς δὲ ὠμᾷ τυρᾶνγγου 

Ν ον ΄ 3 Ων» ΣΝ κε -Ν 3. 7 ε . ἴδ ἠδὲλ ἐγ ε 9 ᾿ ὲ )]) ἘΠΕ 

χαὶ ϑηρὸς βαρξδάρου ὑργᾶς ἔχων. Καὶ ὁ μὲν Ιάσων ο τὸν ἰθιον αὐελῷον ὑπογο εὐὑσᾶς, ὑπονγοϑέυ- 56 
᾿ Ζ΄ “, : ΄ ς Ν ͵΄ Ξ : ᾿ 

ϑεὶς ὑφ᾽ ἑτέρου φυγὰς εἰς τὴν ᾿Αμμανίτιν χώραν συνῆλαςο. Ὁ δὲ Μενέλαος τῆς μὲν ἀρχῆς 
μ᾿ ᾿ς ΄ ᾿κ »“ ΄ 2 ἊΝ » » ΄ : Η 

ἐχράτει, τῶν δὲ ἐπηγίελμένων τῷ βασιλεῖ χρημάτων δὲν εὐτάχτει, πποιουμένου δὲ τὴν ἀπαίτησιν 
" ἈᾺ "“ ς 3 2 : Ν Ὧν Ν ἊΨ τ “ ΄ "“ Η 3 7 

Σωςράτε τῇ τῆς ἀκροπόλεως ἐπάρχε' Πρὸς τᾶτον γαρ ἦν ἡ: τῶν φόρων πρᾶξις" δὲ ἣν αἰτίαν οἱ χ,8, 
ρῶ " ς Ὰ, ΄ ΡῚ 2 σῷ 2 ὃ 

δύο ὑπὸ τῇ βασιλέως πσροσεχλήϑησαν. Καὶ ὁ μὲν Μενέλαος ἀπέλιπε τῆς ἀρχιερωσύνης διάδοχον 20. 
7΄ ἴω: ΄ Ων ͵ Ν, ΣΝ “ 2 

Λυσίμαχον τὸν ἑαυτῇ ἀδελφὸν, Σώςρατος δὲ, Κράτητα τὸν ἐπὶ τῶν Κυπρίων. Τοιάτων δὲ συγεςη- 30. 
; ξιῖντ 5 ΄ ΄ : ΝΣ ζ΄ ΝΙ͂Ι δῶτ - τὴς ᾿ 

χότων, συνέδη Ταρσεῖς χαὶ Μαλλώῶτας ςασιάζειν, διὰ τὸ ᾿Αντιοχίδι τῇ παλλαχῆ τῷ βασιλέως ἐγ᾽ 
τ: Ν ε ν Ὁ» " Ν ΕΥΜΗΙ 

δωρεᾷ δεδόσϑαι. Θᾶττον οὖν ὁ βασιλεὺς ἥχε χαταςεῖλαι τὰ πράγματα, καταλιπὼν τὸν διαδε. 21. 
“Φ ΄ ΄ Ν ε , , 2 : . 

χύμενον ᾿Ανδρόνικον, τῶν ἐν ἀξιώματι χειμένων. Νομίσας δὲ ὁ Μενέλαος εἰληφέναι χαιρὸν εὖ.- 32. 
δω ᾿ ΄ “ΧΡ. κε ἰδς ΄ 3 ὅς, “53 ’ Ν ὦ ἐ- φυῆ, χρυσώματά τινα τῶν τῷ ἱερξ γοσφισάμενος ἐχαρίσατο τῷ ᾿Ανδρονίχῳ, καὶ ἕτερα ἐτύγχανε 

Ζ ΄ - [αγ Ν ζω 3 Ν εξ 3 

πεπραχὼς εἷς τε Τύρον, χαὶ τὰς χύχλῳ πόλεις. “Ἃ καὶ. σαφῶς ἐπεγνωχὼς ὁ ᾿Ογίας, παρήλεγχεν 35. 
: ,΄.. ΣΝ ΄ “͵ἌππΠΠΠΓΝνΝ ϑκᾳ ΄ “΄ ὃ τὰ, ἐφ 

ἀποχεχωρηχῶς͵ εἰς ἄσυλον τύπον, ἐπὶ Δάφνης τῆς πρὸς ᾿Αντιόχειαν χειμένης. Οϑεν ὃ Μεγέ- 34. 
. 9 ΄ ς ς Ἢ 

λαος λαξὼν ἰδίᾳ τὸν ᾿Αγδρόνιχον, παρεχάλει χειρώσασθαι τὸν ᾿Ογίαν" ὁ δὲ παραγενόμενος ἐπὶ τὸν 
59} Ν ϑεὶ ΦΈΡ ΠΤ: ὶ δεξιὰ 9᾽ δὲ ΄ » ε Ἵ.2 ΓΝ ΒΡ : 

Ογΐαν, καὶ πεισϑεὶς ἐπὶ δόλῳ, χαὶ δεξιὰς μεϑ' ὀρχων δᾶς, χαίπερ ἐν ὑποψίᾳ χείμενος ἔπεισεν ἐχ 
“, 2 “ αι ρ ἃ Ν “" ΄ 3 δ ϑεὶ δ δ 529 ἃ φῦ  ἢ 

τ ἀσυλδ προελϑεῖν, ον χαι “σαραχρηῆμα «“ἀαρέχλεισεν, οὐχ αἰθεσϑειῖς τὸ ὀίχαίον. Δι. ἣν αἰτίαν 35. 
ρὸ Ν Ν οἱ 2 . "“" " Ν Ν ω ᾿Π φσῷ ᾿ 

οὐ μόνον ᾿Ιουδαῖοι, ππολλοὶ δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἐδείναζον, χαὶ ἐδυσφόρουν ἐπὶ τῷ τοῦ ἀνδρὸς 

27. 

“- "Ὁ “΄ “ ὁ ΩΝ  “΄ ῆ ἢ ΄ 
ἀδίκῳ φόνῳ. Τ δὲ βασιλέως ἐπανελθόντος ἀπὸ τῶν χατὰ Κιλιχίαν τύπων, ἐγετύγχανον οἱ χατὰ 36. 

΄ ϑ ρὸ 7 Ν “  ἕ ’΄ εν» τ ᾿ Ν 7 ." 95» ᾽ὔ 3 7 

«πόλιν ᾿Ιουδαῖοι συμμισοπονηρᾶντων χαὶ τῶν Ἑλλήνων, ὑπερ τ σαρὰ λόγον τὸν Οχίαν ἀπεχταν.-: 
“- » εἐ» ΄ 2 ᾿ Ν Ν Ν . »ν, Ν ͵“ ἰδέ ον’. 2 Σ 

ϑαι, Ψυχιχῶς οὖν ὁ ᾿Αντίοχος ἐπιλυπηϑεὶς, καὶ τραπεὶς εἰς ἔλεον, χαὶ δαχρύσας διὰ τὴν τοῦ 37. 

μετηλλαχότος σωφροσύνην, χαὶ πολλὴν εὐταξίαν, Καὶ πυρωϑεὶς τοῖς ϑυμοῖς, παραχρῆμα. τὴν 38, 

τῇ ᾿ΑνδρονίχΒ πορφύραν περιελόμενος, χαὶ τὸς χιτῶνας περιῤῥήξας, περιαγαγὼν χαϑ' ὕλην. τὴν 
φ΄ 39 95" 5). Ἀκ δ, ’ ἡ» 3 Ν 3 ΄ . 4 3 φῷ Ὰ ΄ 9 ΄ ν 

ΠΌΛΙΝ, ἐπ αὑτον τὸν τοῖον ὅπερ εἰς τὸν Ογίὰν ἡσέξησεν, ἐκεῖ τὸν μιαιφύνον ἀπεχόσμησε, τὰ Κυ- 
΄ Ν, ϑῳ» ϑ “Ὁ ΄ 9 ’ ΄ Ν Ὅν ε ΄ δ νι. ’ 

ρίου τὴν ἀξίαν αὐτῷ χόλασιν ἀποδόντος. Γενομένων δὲ πολλῶν ἱεροσυλημάτων χατὰ τὴν «σύλιν 39. 

ΑΙεχ. φέρων] φρονων 10, 62, 64, 93. ϑυμὲς δὲ] ϑυμος δὲ 88: ΧΧΧΠΙ. Ἃ καὶ σαφῶς] α ἃ ς τ» 71) 745, τού, 243. Οοή!ρ!. ΑΙά,. 
ὠμὰ τυράννου] κα 71. καὶ ϑηρὸς βαρθ.} ϑῆρος γ1. καὶ ϑηρος βαρεος μμιδῦεῖ ἃ ἴῃ οβμαγαέϊ. τηΐπογε ΑἸεχ. ὁ Ὀνίας] ὁ 93. τοχρήλεγχεν) 
ιοό. ὀργὰς ἔχων] ορμας εχὼν 442 71) 74.243. (Ομ. ἀπηνεγχὲν 1Π1, τοό. ἀπηλεγχεν 23, 44, ξξ, 71, 74) 243. ΟοπΙρΙ. 

ΧΧΥΙ. ὑπονοϑευϑεὶς}] υὑπονομευϑεις 11. Αἰ 1οό. ὑφ᾽ ἑτέρου) τῆς πρὸς ᾿Αντιόχειαν) τῆς τρος Αντιοχειας 111, 64. 

Ἔ αὐϑις ς2. ςς. εἰς τὴν ᾿Αμμανίτιν] εἰς τὴν Αμανίτων γι1. ΧΧΧΙ͂Ν, τὸν ᾿Ανδρόνικον] α τὸν ΑἸεχ. χειρώσασϑαι] χυρωσα. 

ΧΧΥΙΙ. τῆς μὲν ἄρχς] α μὲν 93. τοοιεμένε) τῶν δὲ τσοιεμενεα σϑαι (ῆς) ὅ62. ὁ δὲ παραγενόμενος] λό. ὁ δὲ τταραγινομένος 74. 

ό2. τὰ τῆς ἄχραπ.}] τὸ 62. κα τῆς ἀκροπ. 71. ἐπὶ τὸν Ὀνίαν] τρος τον Ονιᾶν 10, 64,93. κ23,62. καὶ κεισϑεὶς] 

ΧΧΨΠΙ. Πρὸς τῦτον---αρᾶξις] α οὐυπὶ ἱπιετηιεά. 71. Πρὸς τῆς καὶ αἱεὶς (Π6) 62. καὶ σισϑεις 64, 243. καὶ σιρεις 93. καὶ 

τὸν γὰρ] τρο τουτων γὰρ 93. ἦν] α 19.593. τῶν φόρων πρᾶξις.) δεζίας} -- ϑεις 19, 23, ὅ2, 74, 93. Αἰεκ. καὶ δεξιωθεις 52. καὶ 
τῶν διαφορων Ὡραξις τῷ, 23, 44ν ξς, 62, 74ν 93» τοῦ, 243. Οὐπηρ]. ὀεξιασϑεις ςς, 71, 243. ΟΟπιρ]. καὶ δεζιαν ϑὲεὶις τοό. μεθ᾽ ὅρκων 
ΑΙά. ΑΙεχ. οἱ δύ01. τοό. ὑπὸ τῷ βασιλίως] απὸ τε βασιλέως ᾽Ι9ςςἁὡ δὲς] -[- δεζιαν το, 4.4.» 62, 71, 74. τού, 243. (οπιρί. ΑἸεχ. “ δέξιας 
ἐπι τι βασιλέως 23. 23, ξς. δὲ δεξιαν ς2. μεϑ᾽ ορκε δας δεξιαν 93. ἐν ὑποψίᾳ) 

ΧΧΙΧ. ἀπέλιπε] αἀπελεῖπεν 93. ΑἸεχ. αἀπεςειλε τού. . τῆς ἄρ- νπεροόψια τοό. κείμενος) καϑημενος 19) ὅ2. "προελϑεῖν) τροσελ-- 
χιερωσύνης διάδοχον] διαδοχον τῆς ιεἐρωσυνὴς το, 62, 64,93. ΔΛυσί- ϑϑὶιν το, 23,93. ὃν καὶ] α ὃν τοό. παραχρῆμα] -Ἐ εξελϑοντα ς2. 
μαχον) Αὐυσιμαχον 93. τὸν ἑχυτξ} τὸν αὐτὰ 74. Σώςρατος δὲ) τααρέκλεισεν} -Ε ἐξελϑοντα το, 62, 64, 93. κατέκλεισεν 44, ς2, ξς, 

δὲ ιοό. Κράτητα] κρατησας 23. διεκρατει τὰ τοό. τὸν ἐπὶ 71) 74. 243. Οοπηρί. τὸ δίκαιον] τον δίκαιον 23. 
τῶν Κυπρίων] των ἐπι των Κυπρίων 23, 64, 93. τῶν ἐπι Κυπριων ςς. ΧΧΧΥ͂, ἄλλων ἐθνῶν] ττ. 62. ἐπὶ τῷ τὰ οἰνδρὸς} ἐν τω τὰ αν- 
α τὸν ἐπὶ (αἵ νἰἀεῖυγ) τού. δρος 10, 62.. : ἊΝ 

ΧΧΧ, ἘΤοιάτων δὲ] τατων δὲ ςς. Τοιάτων δὲ συνεςηκότων] εἰτὰ ΧΧΧΨΙ. ἐπὸ τῶν---συμμισοπονηράέντων} λα Οὐπὶ ἱηίειτηθά, 71. 
71. Ταρσεῖς) Ταρσις το6ό. καὶ Μαλλῶτας] καὶ Μαλαιωτας ᾿ἸΉ. οἱ κατὰ πόλιν] α οἱ ςς. ἸΙϑδαῖοι] Ρργααητε. οἱ (ρυηδίε τερυάϊαϊ.) 93. 

(93. συπν ἀυρὶ. λ.) καὶ Μαλεωτας ό:, 64. (Ὑ εοάοτει. ᾿ϊ. 1298. «πὶ καὶ τῶν Ἑλλήνων] καὶ τῶν λοίιπων Ἑλληνῶν τῷ, ὅ;, 64, 9,.: ἄπ- 
ἀυρ!. Δ.) καὶ μάλλον τό τοό. διὰ τὸ] διοτι 93. ᾿Αντιοχίδι} Αν- εκτάνϑαι] απεκτονησϑαι 23, ξ2, 74, 243. αποκτονεισϑαι 44. ἀπ- 

τιοχείαν ἰοό. τῇ παλλακῇ τῷ βασιλ.} τὰ βασιλ. παλλακὴ 93. εχτόνεισϑαι ςς, 71. ΟΟμρΙ. ΑἸεχ. ταρεχτονίσαν τοῦ. 
τῇ βασιλίως] -ξ- τὰ ἐμπορια 64. δεδόσϑαι] διδοσϑαι 11], 44, 74, ΧΧΧΨΙ͂]. Ψυχικῶς οὖν] α οὖν 71. ἐπιλυπηϑεὶς] ὑπολυπηϑεις 
τού, 243. Οομγρ!. ΑἸά. ΠΙ, τοό. λυπήϑεις 62, 64, )ι. ὑπιϑεὶς (0) 923. εἰς ἔλεον] υπ᾽ 

ΧΧΧΙ. ὁ βασιλεὺς} ῥγδεγηϊῖ. καὶ ςς. οτι βασιλευς τοό. ἦκε}] ελεῖς 23. ἐπὶ ἐλέος τού. Αἰεχ. τῷ μετηλλαχότος σωφροσύνην] 

ηλϑὲ 64. ΑἸά, καταρεῖλαι] καταςησαι 2. τὰ τραγματα] τος κ., 71. καὶ τπολλὴν εὐταξίαν] α καὶ πολλὴν 71. .Ν. 
τες 10, 62, ὅ4, 92. -Ἐιτατοις 23. καταλιπὼν] ΡΓϑεπ τί. κἂι 10. ΧΧΧΥΙΠΙ. τοορφύραν τποεριελόμενος τ. 10, 62, θήν ΌὉ3- ὅπερ] 
καταλείπων ΑΙεχ. τὸν διαδεχόμενον) τον διαδεξαμενον το, 64, 93. ὁπεπερ 64. εἰς τὸν Ὀνίαν] α εἰς 23, δ ς» 74. τού. Οοπρρὶ. Αἰά. μΔ- 

τον διαδεξομενον 62. τῶν ἐν ἀξιώματι] των ἐν ἀξιωμασι 62. τὸν δεῖ εἰς ἰῃ ομδγ. πηίη. Αἰεχ. ἡσέβξησεν] εἰσεδεισαν 93. ἐχεῖ τὸν μὲ» 
ἐν ἀξιωματι γ1) 93, τοῦ. κειμένων} κείμενον 71, (93. υἱ νἱάεῖα)  ἀαἰφόνον] ἐκεῖ τὸν μὲν φονον 71. ἀπεκόσμησε) ἀπέκτεινε 19, 62, 64, 

δ τς 93. ΑἸ4, αἀπεκομισε 44. απεκοσμισε 7γι, 44. αὐτῷ] ροηΐξ ῬΟΙξ κο- 
, ΧΧΧΊΙ. καιρὸν εὐφυὴ]} καιρὸν ἐφυὴ το. καιρὸν εὐφυηα 62. καὶ'- λασιν ὅ.. αὐτῷ κόλασιν ὠποδόντος) αὐτὸ κολαφος αποδιδωκοτος 

Εν ἄφνη ΑΙά, τῶν τῷἢ ἱερὰ] α των 93. τὰ τὰ ἱερξ ᾿ιοό. πέπρα- (ἢ) 93. κόλασιν ἀποδόντος] κολασασιν αποδοντος 111. κολᾶσιν 
κως] ἐμπεπράχως 19ς. καὶ τὰς κύκλῳ πόλεις] καὶ εἰς τὰς κυκλω ἐπιδεδωκοτὸς (υἱ ν]άἀεῖυγ) 19. κολᾶσιν αἀποδεδωκοτος 62, 64. ̓  

τοόλεις 23: α Χαι 93. ΧΧΧΙΣ. ἑεροσυλημάτων) ἱεροσολυμιίτων 23: ιοό. ουπὸ τὸ Λυσι- 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ΙΝ. : ᾿ 

ὑπὸ τῇ Λυσιμάχου μετὰ τῆς Μενελάου γνώμης, χαὶ διαδοθείσης ἔξω τῆς φήμης, ἐπισυνήχϑη τὸ 
"“ ιν" ἈΝ ΄ ΄ Μ ἰ ΄ ᾿ 3 ΄ Ν “" 

αλῆσος ἐπὶ τὸν Λυσίμαχον, χρυσωμάτων ἤδη «πολλῶν διενηνεγμένων. ᾿Επεγειρομένων δὲ τῶν 

ὄχλων, καὶ ταῖς ὀργαῖς διεμπιμπλαμένων, χαϑοπλίσας ὁ Λυσίμαχος πρὸς τρισχιλίδς, χατήρξατο 
ζω 9582 “᾿᾽ Ν ’ ’ἤ’ Ν ε ΄ 9 ΔΝ Ν,. Φφ Ν, Ν 

χειρὼν ἀδίκων, πσροηγησαμένου τινὸς Τυράννου ππροξεδηχύτος τὴν ἡλικίαν, ἐδὲν δὲ ἧτ]ον χαὶ τὴν 
[4 ᾽ Ν Ν Ἂ, 5. » ἰφὲ ὔ “ ε Ν 7 ε Ν ᾽’ὔ 

ἄνοιαν. Συνιδόντες δὲ χαὶ τὴν ἐπίϑεσιν τ Λυσιμάχϑ, συναρπάσαντες οἱ μὲν πέτρες, οἱ δὲ ξύ- 

λων πάχη, τινὲς δὲ ἐχ τῆς ππαραχειμένης σποὺβ δρασσύμενοι, φύρδην ἐνετίνασσον εἰς τοὺς “περὶ 
ν ΄ ᾿ ϑ ἃ 9 9 Ν Ν 3 »᾿» “κὖ 3 ΄ Ν᾿ Ν ΄- ,Ο. 

τὸν Λυσίμαχον. Δι ἢν αἰτίαν πολλᾶς μὲν αὐτων τραυματίας ἐποίησαν, τινας δὲ χαὶ χατέξαλον, 
4 Ν 2 Ν ’ ΣΙΝ ἮῊ Ν ες: Ν Ν ΄΄ 2 ΄ 

πάντας δὲ εἰς φυγὴν συνήλασαν, αὐτὸν δὲ τὸν ἱερόσυλον πταρὰ τὸ γαζοφυλάκιον ἐχειρώσαντο. 

Περὶ δὲ τότων ἐγέςη χρίσις πτρὸς τὸν Μενέλαον. Καταντήσαντος δὲ τῇ βασιλέως εἰς Τύρον, ἐπ᾽ 

αὐτῷ τὴν δικαιολογίαν ἐποίησαντο οἱ πεμφϑέντες ἄνδρες τρεῖς ὑπὸ τῆς γερουσίας. Ἤδη δὲ λε- 

λειμμένος ὁ Μενέλαος ἐπηγ[είλατο χρήματα ἱχανὰ τῷ Πτολεμαίῳ τῷ. Δορυμένους πρὸς τὸ πεῖσαι 

τὸν βασιλέα. “Οϑεν ἀπολαδὼν ὁ Πτολεμαῖος εἴς τι παερίξυλον ὡς ἀναψύξοντα τὸν βασιλέα, 
΄ ᾿ς Ν Ἁ ἰδ Ψ ΄ 4 ΄ 3 ’ ἰϑὸ ΄ ρ ν 

,. Μμετέϑηχε. Καὶ τὸν μὲν τῆς ὁλης καχίας αἴτιον Μενέλαον ἀπέλυσε τῶν χατηγορημάτων,͵ τοῖς δὲ 

ταλαιπώροις, οἵτινες εἰ χαὶ ἐπὶ Σχυϑὼν ἔλεγον, ἀπελύσϑησαν ἂν ἀχατάγνωςοι, τότοις ϑάνατον ἐπ- 

έχριγε. Ταχέως ὃν τὴν ἄδικον ζημίαν ὑπέσχον οἱ ὑπὲρ “πόλεως χαὶ δήμων χαὶ τῶν ἱερῶν σχευῶν 
προαγορεύσαντες. Δι’ ἣν αἰτίαν χαὶ Τύριοι μισοπονηρήσαντες τὰ πρὸς τὴν χηδείαν αὐτῶν μεγα- 

ἰϑω 2 ’ ε Ν ΄ Ν Ν ἰῶ » ΄ ΨΝ Ξ, Ν φ΄ο 3 

λοπρέπως ἐχορήγησαν. Ο δὲ Μενέλαος διὰ τὰς τῶν χρατδντων πλεονεξίας, ἔμενεν ἐπὶ τῆς αρ-- 

χῆς, ἐπιφυόμενος τὴ χαχίᾳ, μέγας τῶν πολιτῶν ἐπίδϑλος χαϑεςώς. 

40. 

4ἴ. 

43. 44: 

. ΔΙΕΡΙ δὲ τὸν χαιρὸν τῦτον τὴν δευτέραν ἔφοδον ὁ ̓ Αντίοχος εἰς ΑἴγυπΊον ἐςείλατο. Συνέξη δὲ 
χαϑ' ὅλην τὴν πόλιν σχεδὸν ἐφ᾽ ἡμέρας τεσσαράχοντα φαίνεσθαι διὰ τῇ ἀέρος τρέχοντας ἱππεῖς 

διαχρύσες ςολὰς ἔχοντας, χαὶ λόγχας σπειρηδὸν ἐξωπλισμένες, Καὶ ἴλας ἵππων διατεταγμένας, 
χαὶ προσξολᾶς γινομένας, χαὶ καταδρομὰς ἑχατέρων, καὶ ἀσπίδων χινήσεις, χαὶ χαμάχων πλήϑη, 
χαὶ μαχαιρῶν σπασμᾶς, καὶ βελὼν βολᾶς, καὶ χρυσῶν χόσμων ἐχλάμψεις, χαὶ παντοίας ϑωραχι- 

Αἰεχ. καὶ διαδϑοϑείσης---φήμης] καὶ τῆς φημῆς ἐζω διαδοϑεισης 44. ΧΙΝΊΙΙ. Καὶ τὸν μὲν] καὶ τὸ μὲν 93. τῆς ὅλης κακίας] κα τῆς 

ἤδη] κα 44. ό:. τῶν κατηγορημάτων)} των κατηγορεμενων 10, 23, ξς, 62, 64. 

ΧΙ,. διεμπιμπλαμένων] διεμπιπλαμενων ςς, 62) 64, τοῦ. Οοπηρ. ΑἸά. τὸν κατηγορέμενον 93. τῶν κατηγορημένων τοῦ. ΑΙεχ. οἵ. 
ΑΙὰ. ΑΙεχ. διεμπιπλωμενων 64. καϑοπλίσας) καϑοπλισαμενος 23. τινες εἶ}. εἶο39. ἐπὶ Σκυϑών ἔλεγον) ἐναντίον Χαλδαίων χρίσιν εἰ- π ἃ 

ὃ Λυσίμαχος] -ἰ τες χιλιαρχες 23. τρὸς τρισχιλίας} ὡσει τρισ-, χον 3 Οὐοάΐςες ϑεγεῖ. ἂν ,ἀκατάγνωροι] α ἂν, ὅ2, ὅ4, ιοό.,) ἐπ- Ξ ̓  

χιλίους 19, 62, 64, 93. τροηγησαμένου τινὸς} τροηγησαμενου δὲ ἔκρινε] ἀπεκχρινε τού. ἐπέκρινε---τὸν ἄδικον ἰᾷ ζοπι. (4. ἐπεκρθε Ἵ 

τινος 62. Τυρώννε] Ργαεπαῖτε. Αυρᾶνε 23. Αὐυραινε 44. Αὐρᾶνε ςς, ταχέως, εὐϑεως οὖν τὸν αδοκιμὸν 64. 

γ4) τοό. Οομ)ρ]. ΑΙεχ. καὶ τὴν ἀνοίαν] καὶ τὴ ἀνοιῶ 23,93. καὶ ΧΙΕΨΊΠΙ. ὑπέσχον] ὑπερεσχον 64. ΑΙά. οἱ ὑπὲρ τοόλεως οἱ περι 

τῇ διανοιαι 44) 71) 7γ4ν 243. ΟΟμρὶ. ΑἸά. καὶ τὴν διανοιαν ςς. χαὶ τοολεως 11], 10, 23, 64, 93. ΑἸά. οἱ 44, 74) το6. Οοπιρὶ. καὶ 

τη ἀγωνια τού. δήμων] καὶ δημε το, 23, 2,93. τροαγορεύσαντες) τοροηγοβησαντες 

ΧΙ,. Συνιδόντες δ}. δὲ 44. ΤΥ δε τούς τὰ Λυσιμά- 111,10, 23, 55» 64, τού. Αἰά. " προηγορησαντο 93. 
τ χου] ατὸ 44. οἱ μὲν τίτρες] οἱ μεν τετρας 44. οἱ μεν πετριᾶς 93. ΧΙΙΧ. Οὐπηπια ἱηίερτυπι ἀφείς 10. μισοπονηρήσαντες} μισοπονή- 

οἱ δὲ τσετρες το6. εἰς τὰς] κα εἰς τοό. περὶ τὸν] εἰς τὸν 44. τον ρεύσαντες ΑΙεχ. τὴν κηδείαν αὐτῶν} α αυτων 93. μεγαλοπρεπῶς] 

ό4, γ4ᾳ. Λυσίμαχον] -ἰ- καὶ τοὺς ἐπιτιϑεμενους το, 62, 64. ΑἸά. μεγαλομερως 23, 62, 93. Αἴεχ. μεγάλως 64. ΝΕ 

Ἡ ἐπιτιϑέμενες 23. -Ἐ καὶ τες ἐπιϑέμενες 93. Ι[, ἔμενεν] ἐπέμενεν 19, 62, 64, 93. ἐπὶ τῆς ἀρχῆς] “πι τὴ ἄρχῃ 

ΧΙΙΙ. Δι᾿ ἣν αἰτίαν] κα 44. πολλὲς μὲν αὐτῶν τραυματίας) 44» 7491ο6,243. ΑἸεκ. ἐπιφυόμενος] ἐφιέμενος 44. τῶν Φαλίτων] 

΄οολλες τραυματιαᾶς αὐτῶν 10, 62, 64. 93: καὶ πολλὲς τραυματιας τῶν πολεμίων 23. καϑεςώς} χαϑεςήκως τοῦ. 

44.. ἐποίησαν] ἐπελυσαν ςς. καὶ κατέδαλον] καὶ κατελαθον 

, 85.. κκαὶ ο3ν τού. κ᾿ πάντας δὲ] και σαντας 44. παρὰ τὸ γα- 1. ἔφοδον] αφοδον 93. ΑΙεχ. 

ζοφυλάκιον) κατὰ το γαζοφυλακιον 23. ἐχειρώσαντο) εϑθυρώσαντο ΗΠ. Συνέρη δὲ] , δεό2. καϑ᾽ ὅλην] καὶ καϑ' ὁλην ,δ. τὴν 

2. πόλιν σχεδὸν] α σχίδον 7ι. φαίνεσϑα!] φανεσϑαι 93. διὼ τοῦ 

ΧΙ]Π. Περὶ δὲ τότων] α δὲ 23. κρίσις] κριοῖς (86) τοό. πρὸς ἀέρος] δια των ἀερων 23, 44, ς 5» 71, 74» τού, 24.3. Οομωρὶ. Αἰεχ τρέ- 

τὸν Μεν.] ἐπὶ τὸν Μεν. ΑἸεχ. χοντας] διατρεχοντας 23. καὶ λόγχας] καὶ λυχνοὺυς 64. καὶ δα- 

ΧΙΙΝ. εἰς Τύρον] α 23- εἰς τὴν Τύρον 62, 93. τὴν δικαιολο χας 93. σπειρηδὸν] σπυρηδὸν 44. ἐξωπλισμένους] καϑοπλισμενες 

γίαν] τὴν ϑεολογιαν 62. ἐποιήσαντο---τρεῖς} ο;) σεμφϑέντες ἐποι- 71. Ἵ 

σαντο τρεῖς ανδρες. 44. ἄνδρες τρεῖς} τς. 23, ςςγ) τοῦ. Οοπρρὶ. 1Π1. Καὶ ἴλας] Ρταευγϊτ. καὶ μαχαιρων σπάσμες 23. κα 71- καὶ 

ΑΙοχ. ' μαχαιρὼν σπαάσμες καὶ εἰλας 74» τού, 243. (οιρί. (ΑἸεχ. ουπὶ καὶ 

ΧΙΝ. Ἤδη δὲ λελοιμμένος] ηδὴ δὲ εἰλημμενος 11]. "λελείμμενος μᾶχ, σπασμ. ἰῃίεγ ῃποο8.) ἵππων διατεταγμένα. ἐππεὼν διατε- 

δὲ 232. δια ἐλεληήμενος (πιάγρ. 8Ὸ Αἷ. τ. νικειμενος) τοόὄ. ὁ Μννέ-. ταγμενας 19, 93: ἱππεὼν διατεταγμένων 64. ΑΙά. α 71. ᾿ καὶ 

λαος] το, ὅ2. πδὴ 23. χρήματα ἱκανὰ} χρήματα πολλὰ δι- προσξολὰᾶς γινομένας} αἴ το, 62, 71; 93- καὶ καμάκων ]}"ροηΐξ Ροίξ 1 . 

δοναι 64. πράγματα ἱκανὰ ΑἸά. τῷ Δορυμένους) Δορυμένου ΠΙ. ασπιδὼν 7ι. καὶ καμάτων " λήθη] 71. καὶ μαχαιρῶν - ’ -- 

Δωρεμενος 239 55) 64- λα τῷ ό2, 93. δωρεμενε τοό6. Δορυμένος σπασμὲς} αὶ 23» 74» ιοό. (οπηρ!. Ροῃηῖϊξ δηῖς καὶ καταδρομας γι. 

ΑἸά. βδδεῖ 'π οδιαγδέξ. πηίποτε ΑἸοχ. σπασμὲς---Ταντοίε,] σπασμεξ καὶ 

ΧΙΝΙ. “ϑεν ἀπολαξὼν]) οϑεν υπολαθων το. Ὅϑεν ὠπολαξὼν ατροσδολας γενομενας και ταντοιᾶς 44. καὶ βελῶν βολὰς] 71. , 

--βασιλία] α ομπὶ ἱπϊετπιεά. τού. ὡς ἀναψύξοντα) ὡς αναψνξζαντα καὶ χρυσῶν κόσμων] και χρύσεον χοσμον το6. καὶ παντοίας ϑωρᾶκι- 1 π΄. 

μαχε)λ τα 56. Μενελάξ γνώμης] ργαευλϊτῖ. τε ὅ2, 745) 93. ΟΟτΩρὶ. 

νοι Υ. 

ό:, 715) 93. Οοπιρὶ. ὡς ἀναψύχοντα ΑἸεχ. 

41 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ν, 

σμές. Διὸ πάντες ἠξίαν ἐπ᾿ ἀγαθῷ τὴν ἐπιφανειᾶν γενέσθαι. Γενομένης. δὲ λαλιᾶς. Ψευδξς, ὡς 4ς 

μετηλλαχότος τὸν βίον ᾿Αγτιόχϑ, παραλαβὼν ὁ ὃ ᾿Ιάσων ἐχ ἐλάτ]ες τῶν χιλίων, αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν 

αὖλιν συγετελίσατο ἐπίϑεσιν' τῶν δὲ ἐπὶ τῷ τείχει συνελασϑέντων, χαὶ τέλος ἤδη καταλαμξᾳ. 

γομένης τῆς πόλεως, ὁ Μενέλαος εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἐφυγάδευσεν. Ὃ δὲ ̓ Ιάσων ἐποιεῖτο σφαγὰς 6. 

τῶν «πολιτῶν τῶν ἰδίων ἀφειδῶς, ἃ συννοῶν τὴν εἰς τὰς συγ[ενεῖς εὐημερίαν, ϑυσημερίαν εἶ εἰναι τὴν 
μεγίσην᾽ δοχῶν δὲ πολεμίων χαὶ ὃχ, ὀμόξανων τρόπαια χκαταδάλλεσθαι, Τῆς μὲν ἀρχῆς ἐχ ἐχρά. 

τήσε, τὸ δὲ τέλος τῆς ἐπιξδλῆς αἰσχύνην λαδῶν, φυγᾶς πάλιν εἰς τὴν ᾿Αμμανίτιν ἀπῆλθε. ΠΕ. 8. 

βας ὃν χαχῆς ἀναφςροφῆς ἔτυχεν ἐγαλεισϑεὶς τρὸς ᾿Αρέταν τὸν τῶν ᾿Αράξων τύραννον, πόλιν ἐχ᾿ 

“πόλεως φεύγων, διωκόμενος ὑπὸ “πάντων, χαὶ ςυγέμενος ὡς τῶν γόμων ἀποςάτης, χαὶ βδελυο- 

σόμενος ὡς πατρίδος χαὶ πολιτῶν δήμιος, εἰς Αἴγυπ]ον συνεδράσϑη. Καὶ ὃ συχνὸς τῆς σσατρί- ο. 

δὸς ἀποξενώσας, ἐπὶ ξένης ἀπώλετο πρὸς Λακεδαιμονίες ἀγαχϑεὶς, ὡς διὰ τὴν συγγένειαν τευξό. 

μενος σχέπης. Καὶ ὁ πλῆϑος ἀτάφων ἐχρίψας ἀπένϑητος ἐγενήθη, χαὶ χηδείας ἐδ᾽ ἡςινοσῶν ὅτε 

πατρῴα τάφε μετέσχε. Προσπεσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ περὶ Τῶν γεγονότων, διέλαξεν ἀποςατεῖν 

τὴν Ιουδαίαν: ὅϑεν ἀναζεύξας ἐξ Αἰγύπϊου τεϑηριωμένος τῇ ψυχῇ, ἔλαξε τὴν μὲν πόλιν Ὲ 

ἄλωτον. Καὶ ἐχέλευσε τοῖς ερατιῶταις χύπ]ειν ἀφειδῶς τὲς ἐμπίπϊοντας, χαὶ τὰς εἰς τὰς οἰχίας 

ἀναξαίνοντας χατασφάζειν. ᾿Εγίνοντο δὲ γέων χαὶ πρεσξυτέρων ἀγαιρέσεις, ἀνδρῶν τε χαὶ γυν- 

αἰχῶν. χαὶ τέχνων ἀφανισμὸς, τταρϑένων τε χαὶ νηπίων σφαγαΐί. ᾿Οχτὼ δὲ μυριάδες ἐν ταῖς πά- 

σαῖς ἡμέραις τρισὶ χατεφϑάρησαν, τέσσαρες μὲν ἐν χειρῶν νομαῖς, οὐχ ἥτ]ον δὲ τῶν ἐσφαγμένων 

ἐπράϑησαν. Καὶ οὐχ ἀρχεσϑεὶς δὲ τότοις, χατετόλμησεν εἰς τὸ πτάσης τῆς γῆς ἁγιώτατον ἱερὸν 

εἰσελθεῖν, ὁδηγὸν ἔχων τὸν Μενέλαον, τὸν. χαὶ τῶν. νόμων χαὶ τῆς πτατρίδος ππροδότην γεγονότα, 
Καὶ ταῖς. μιαραῖς χερσὶ τὰ ἱερὰ σχεύη λαμβάνων, καὶ τὰ ὑπ᾽ ἄλλων βασιλέων ἀνατεϑέντα πρὸς 
αὔξησιν χαὶ δόξαν τῇ τόπε χαὶ τιμὴν, ταῖς βεξήλοις χερσὶ συσσύρων. ἐπεδίδε. Καὶ ἐμετεωρίζετο 
τὴν διάνοιαν ὁ ᾿Αντίοχος, οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τὴν “«όλιν οἰχάγτων ἀπώργιςαι 

βραχέως ὁ Δεσπύτης, διὸ γέγονε περὶ τὸν τόπον πιαρόρασις. Εἰ δὲ μὴ συνέξαινε ππροενέχεσϑαι 

ΧΙ. διέλαξεν] ὑπέλαξεν ὙΠεοάοτεῖ. ἱΪ. 1283. 
Ἰαδ.} αποςατην τὴν [5ὃ. ςς, τοό. ὅϑεν ἀναζεύξα (1 οϑεν αναςρεψας 

γ4. Ὑπεοάοτεῖ. 1, 1284. τεϑηριωμένος τῇ ψυχῇ] τεϑηριωμενος τιν 
ψυχὴν 10, 23,» 55» 56, 62, 64. 74,.93. Ὑπεοάοτεξ, ]. οἶς. ἔλαδε τὴν 
μὲν] α τὴν μὲν ςς. κα μὲν 62, 64) 93, τού. ὙΠεοάοτεῖ. Ι, εἶς, 

ΧΙ, εἰς τὰς οἰκίας] ἐν ταις οἰκιαις ΠΙ, τού. , εἰς ς ΕΣ - ἼοῚ 

σφάζειν] κατασφατῆειν 23. 4 

ΧΙΠ. ἘἘγίνοντο δὲ] ἐγένετο δὲ το, 62, 64, 93, τού Π νθι 
ρέσεις} ἀναιρεσις 62,64. ΑἸεχ. ἀνδρῶν τε] ἀνηδων τε 1Π|, 10, 6,91. 

σμές} καὶ παντοιες τεϑωρακισμεένους 19, 62. ἀποςατεῖν τὴν 

κίσμενοις 23. 
ΙΝ. ἐπ᾽ ὠγαϑῷ) ἐπὰν ἀγαϑω 62. 

δ2, 93) τού. ΑΙεχ. 

Υ. ὡς μετηλλαχότος] ὡς μετηλλαχοντος 111, τὸν βίον '᾽Αντι- 

όχ"] Αντιοχα τον βιον το, 44, ξς, 62, τού. Οοιηρὶ. Αἰεχ. Αντιοχι.-. 
βιον 94. οὐκ ἐλάτ]ους} αὶ γι. τῶν χιλίων] τῶν 71. συνετελέ- 

σατο ἐπίϑεσιν) συνεησατο ἐπιϑέσιν 23,52. ἐφυγάδευσεν] ἐφυγεν 10, 

43. 5ς, 62, 64, 93. 

καὶ παντοίοις τεϑωραᾶ- 

γενέσ αι} γεγενησϑαι το, 

αἹΔ 

ΝΙ. ἐποιεῖτο σφαγὰς] τ. 44. τῶν τοολιτῶν τῶν ἰδίων] τῶν ἰδίωώὨἠ  κ23. ανηδὼν ςζ4. ἀἰνήδωντες (β6) ςς. καὶ γυναικῶν] γυναικὼν τε 
πολιτῶν 10,44, 62, 64, 93. τῶν οπλιτῶν τῶν ἰδίων πολιτων 74. τῶν 23. κα ξ2. καὶ τέκνων ἀφανισμὸς} α καὶ τεκγὼν ς2) 64, τού. καὶ 
πολιτῶν] της ττολεὼς 111. οὐ συννοῶν} οὐχ ἐννοῶν 23. οὖν συννοων τέκνων ἀφανισμὸν 62. καὶ νηπίων] -[- ανδρων 44. 
ςς.. εἰ συννοῶν 71. οὐ συνίων τοῦ. 
τῶν σνγίενων το, 62, 64. 93. 
νῶι τὴν μεγίς.} λα 71- 

ΝΠ. Τῆς μὲν ἀρχῆς] τὴς μὲν ἂν ἀρχῆς 44- ἀπῆλϑε] ἀπηει το, 
ό, 64, 93. ΑΙά. ταρηλϑὲ 44, 71, 74. τοῦ, 243. Οοχηρί. Αἰεχ. 

ΧΙΝ. μυριάδες] μυριαδας 44. ἐν ταῖς---τρισὶ} ἐν τρισὶ τσαάσαις 
ἡμέραις τού, ἡμέραις τρισὶ] εν τρισὶν ἡμέραις 44- ἴτ. ςξ. κατ- 
ἐφϑάρησαν) ἐφανισε 44. κατεσφαγῆσαν ξῦ, γ4. ἐν χειρῶν νομαῖς] 
ἐν χειρὼν νόμοις 1]. ἐν χείρων ορμαις 19, 62. ἐν χαρονομιαις. ἐς. 

ἐν χειρονομοις τοό. α ἐν ΑΙά. ἐχ ἥτῖον δὲ] , δὲ ΑἸά. 

τὴν εἰς τὰς συγ[ενεῖς] τὴν κατα 
εὐημερίαν] ἐφημεριαν το. δυσημ.. εἷ- 

ΝΠΙ. Πέρας οὖν] σσερᾶς γουν 62, 93. περασας γουν 64. κα 71. 

κακῆς] κάχην 64. κα 71. οἰναςροφῆς] καταςροφὴς 11], 10, 62, 93, τού, 

χαταρροφην ό4. κγι. ἔτυχεν] ἐλαξεν ςς, ὅ4. κα 71. ετυγχᾶνεν τού. 

καὶ ςσυγέμενος] καὶ φπγουμενος (ἅς) 19. κα και 62, 74, τού. Οομρρὶ. 
λ 71. φυγνδμενος 93. Ὠδῦεῖ καὶ ἴῃ οἴλγ. πλῖη. Αἰθσχ. ὡς τῶν νόμων] 

Ρταυητ. ὑπὸ πσαντῶν το. (93. ἴςγ. τὸν νομὸν.) δήμιος] κολαςις τηδτρ. 

Δ δἰ. τι. τοό.. συνεδράσϑη] συνεξεθρασεν το. εξεξρασϑὴ 44, ςς, 
71», 74. τού, 243. (οπηρὶ. ΑΙεχ. συνεξεδρασϑη 62, 64. (93. υἱ νἱάε- 
ἴυτ.) βρασϑεὶς ἐχρύξη 6 Οοαϊςες ϑετγρῖϊ. 

ΙΧ. Καὶ ὁ συχνὲς] καὶ ὡσεὶ χνὲς (πρὶ, 

φικειας τατριδος το, 23, ςς, 62, ό4, 93. 
Λακεδαιμονιας 93. ὡς διὰ} κα ὡς τοό. 
καινειαν 62. 

Χ. Οὐοπιπια ἱπΐερτυπὶ ἀδείξ 71. ἀτάφων] ἀταφον 23, τιοό. ἀτά- 
φὼς ΑΙΔά. ἐκρίψας ὠπένϑητος] ἐκριψας ἀταφος 3. ἐγενηϑ} ἐγε- 
γετὸ 19, 62, 64, 93. γένηϑεις 23. δ ἡςξινοσῶν) ου θὴ τινος 23. ὁ 
ϑδυγηνος ς2. δδὲις τινος ἸΙού. ἐδ ἥςινος ΑΙεχ. ὅτε] αδὲ 19, 23, 
τού. τατρῴου τάφου] πάτριου νόμον 11]. πατρίου τάφου ΑἸεχ. 
μετέσχε] ρυρεπεϊτε. οὐ 44. 

τῆς πατρίδος] τῆς 
πρὸς Λακεϑαιμονίες] προς 

τὴν συγγένειαν} τὴν συγ- 

ὐπὸ τῶν πολεὼν ἀνατεϑειμενά 19. -Ἐ εϑὔδαι, ἤπε τὰ, ς2, 93. 
τεϑημενα (ςοῖτ. ἔεο. π). ἀνατεϑειμενα) 23. 

ΧΥ. Καὶ ἐκ ἀρκεσθεὶς} α καὶ 23, 44) 71.» 74) τοῦ, 243. Οοπρί. 
ΑΙεχ. δὲ τότοις] α δὲ 65, 64,93. κατετόλμησεν] Ργαπηϊτ, ὁ βασι- 
λευς ς2, 62, 64, 93- ἱερὸν εἰσελϑεῖν] ασέλϑειν ἐΠ00}: 10. τὸν Μωυέ- 

λαὸν] α τὸν 23. καὶ τῆς πατρίδος] καὶ τῆς χώροις καὶ τὰ γένους 

1ο Οοάϊοεβ ϑεγρὶϊ. τυροδότην γεγονότα] ἴγ. τ9, 62, 64) 93. 
ΧΥῚ. ὑπ᾽ ἄλλων] ὑπο πσολλων 11. βασιλέων) -[- καὶ τπολεὼν 

ἀνατεθέντα} αναςαϑεντα 11, ς6, 74) 243. Οοπιρὶ. -ἰ καὶ τὰ 

ανᾶ- 
ό4. 

ανατεϑεντες" καὶ ὑπὸ τὼν 
πόλεων ανατιϑειμενα 62. καὶ τιμὴν] καὶ τὴν τιμὴν 93. ταῖς βε- 
δηήλοις] ργαεπνῖτῖ. καὶ 64. ΑΙ4ά. συσσύρων] συσσείρων 71. συρων τοῦ. 
ἐπεδιδα} α 23, 44, 52, ξύ, 71, 74, τού, 243. Οομηρί. εδιδα ςς. Βαθεῖ 
ἴῃ σμαγαέξ. τηΐπογε ΑἸεχ. 
ΧΙ. οὐ συνορῶν---ὁ Δεσπότης] αὶ οὐπὶ ἱπίοττηοά. 71. ὠπώργι- 

σαι βραχέως] απωργιςαι βραδέως ς4. τοαρωργιςαι βραχεως ςς.. απ- 
ὠργιςαι βραχίωνος 65. ἐποργιρη βραχεὼς. 93. αἀποργησϑαι βραχεως 

ιοδ. διὸ γέγονε] δι᾿ αἷς γεγονε 23. 
ΟΧΨΙΠ]. συνέδαινε) συνέβη ΑἸεχ. 

ὅ4, ὁ3. «ροσενέχεέσδαι 71. ΑἸεχ. 

καὶ γέγονε 71. 
τωροενέχεσϑα!ι] - αὐτοὺς 62, 

προσενεχϑῆναι ΟΟπρὶ.. Τολ- 



21. 

᾿ 23) 62,93, τού. ργδεπηϊζ, ἦν τεπίωκως τό. τῇ βασιλέως], ..μ4. 71. 
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ΜΑΚΚΑΒΑΊΙῺΩ Ν᾽ Β. 

πολλοῖς ἁμαρτήμασι, χαϑάπερ ὁ Ἡλιόδωρος ὁ πεμφϑεὶς ὑπὸ Σελεύχε τῇ βασιλέως ἐπὶ τὴν ἐπί- 

σχεψιν τῇ γαζοφυλαχίξ, ὅτος προαχϑεὶς παραχρῆμα μαςιγωϑδ)εὶς ἀνετράπη τῇ ϑράσες. ᾿Αλλ᾽ 

οὐ δια τὸν τόπον τὸ ἔσνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔσγος τὸν τύπον ὁ Κύριος ἐξελέξατο. Διόπερ καὶ αὐτὸς 

ὁ τόπος συμμετασχὼν τῶν τῇ ἔϑνες δυσπετημάτων γενομένων, ὕςερον εὐεργετημάτων ὑπὸ τῇ Κυ- 
οίου ἐκοινώνησε" χαὶ ὁ χαταλειφϑεὶς ἐν τῇ. τῇ παντοχράτορος ὀργῇ, πάλιν ἐν τῇ τῇ μεγάλε Δε- 

ξ μῶν δ φ ’ ; ΄’ ἐ φ 3 ΄ 3 ΄ Ὰ, φὸ 

σπότα χαταλλαγῆ μετὰ “πάσης δόξης ἐπανωρϑώνη. Ο γβν ᾿Αντίοχος ὀχτακύσια «πρὸς τοῖς χι- 

λίοις ἀπενεγχάμενος ἐχ τῇ ἱερ τάλαντα, ϑᾶτ]ον εἰς ᾿Αντιόχειαν ἐχωρίσθη, οἰόμενος ἀπὸ τῆς 
ε 7 δ δ ἰηκὶ ἃ -ς ." ’ Ν, ᾽’ Ἁ, ἈΝ ᾿, φὰς 

ὑπερηφανίας τὴν μὲν γὴν πλωτὴν, χαὶ τὸ πέλαγος πορευτὸν ϑέσϑαι διὰ τὸν μετεωρισμὸν τῆς 
“ ΄ Ἂ, Ν 3 ’ ἰϑὰ ἰπ Ν ’ 3 Ν ε ’ 4 Ὰ ᾿. 

χαρδίας. Κατέλιπε δὲ χαὶ ἐπιςάτας τῇ χαχϑν τὸ γένος, ἐν μὲν Ἱεροσολυμοις Φίλιππον, τὸ μὲν 

γένος Φρύγα, τὸν δὲ τρόπον βαρθδαρώτερον ἔχοντα τοῦ χαταςήσαντος" ᾿Εν δὲ Γαριζὶν ᾿Ανδρόνι-- 
Ν Ν ’ὔ, 7 ὰ ᾽ὔ -ΧΞἠἀᾳἀο»ν ε 7’ ρ᾿ ΄ 3 “ ἣΝ Ν 

χον, «πρὸς δὲ τότοις Μενέλαον, ὃς χείριςα τῶν ἄλλων ὑπερήρετο τοῖς πολίταις, ἀπεχϑὴ δὲ πρὸς 

τὸς πολίτας Ιδδαίες ἔχων διάϑεσιν. ἜἜσεμψε δὲ τὸν μυσάρχην ᾿Απολλώνιον μετὰ ςρατεύμα- 

τος δισμυρίων πρὸς τοῖς δισχιλίοις, ποροςάξας τὰς ἐν ἡλιχίᾳ “πάντας χατασφάξαι, τὰς δὲ γυν- 

αἴχας καὶ νεωτέρους πΤωλεῖν. Οὗτος δὲ παραγενόμενος εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ τὸν εἰφηνιχὸν ὑπο- 
ον » 4 Ω »" ᾽’ , “- ὔ 3 ων ρ᾿ ε » 

χριϑεὶς, ἐπέσχεν ἕως τῆς ἁγίας ἡμέρας τ σαδξδάτε" χαὶ λαδὼν ἀργξντας τὰς ᾿Ιϑδαίδς, τοῖς ὑφ 
ἑαυτὸν ἐξοπλησίαν πταρήγίειλε. Καὶ τοὺς ἐξελθόντας πσάντας ἐπὶ τὴν θεωρίαν συνεξεχέντησε, 

χαὶ εἰς τὴν πτόλιν σὺν τοῖς ὅπλοις εἰσδραμὼν ἱκανὰ χατέςρωσε “λήθη. ᾿Ιόδας δὲ ὁ Μαχκχαξαῖος 

δέχκατός π8 γενηϑεὶς, καὶ ἀναχωρήσας εἰς τὴν ἔρημον, ϑηρίων τρόπον ἐν τοῖς ὕρεσι διέζη σὺν τοῖς 

μετ᾽ αὐτῷ, χαὶ τὴν χορτώδη τροφὴν σιτόμενοι διετέλεν, πρὸς τὸ μὴ μετασχεῖν τῇ μολυσμβ. 

ΜΕΤ᾽ οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐξαπέςειλεν ὁ βασιλεὺς γέροντα ᾿Αϑηναῖον, ἀναγχάζειν τὰς ᾿Ιεδχίες 
: ωὴ : ξ΄ ρ "Ὁ ρων Ν φ " . 

μεταξαίνειν ἐκ τῶν τσατῤῴων γόμων, χαὶ τοῖς τὸ Θεδ νόμοις μὴ “πολιτεύεσθαι, Μολῦναι δὲ χαὶ 
4 Ν ΝΣ 3 , 

τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν, χαὶ ππροσονομάσαι Διὸς ᾿ολυμπίδ, χαὶ τὸν ἐν Ταριζῖν, χαϑὼς ἐτύγ-- 

λοῖς ἁμαρτήμασι] ργατηῖττ. αὐτοῖς 19.ἁ καϑάπερ] ργαπηῖτξ, οὐκ αν αδὲςς. τρὸς τὰς πολίτας] κα πολίτας 62, 64, 93. Ὑπεοάοτει, ἷ. 
ἐπάσχον το, 65, 64, 93. -ἔ ἦν ςξ, τού. ΑΙεχ. ὁ Ἡλιόδωρος) κ ὁ οἷξ, ἔχων διάϑεσιν]) ἴτ. ὅς, 64, 93. Ὑπεοάοτεῖ. ]. οἷς. 

ΟΧΧΙΝ. Ἔπεμψε δὲ] α δὲ 23. ὁ Αντιοχος ἔπεμψε 62, 64. ΤΏεο- 

ὅτος προαχϑεὶς] καὶ ὅτος 43. τὼ προαχϑεις 44. ἔτος προανάχϑεις ἀἀοτεῖ. 1. οἷ. Αντιοχος ἐπεμέμψεν 93. τὸν μυσάρχην] τον μισ- 
ςς. ὅτος γαρ τροσαχϑεις ς6. «τως γὰρ προσαχϑεις 62. τὸς γαρ ἀρχὴν 44. τὸν μυριαρχὴν 56. λα τὸν Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἶς, δισμυρίων 
τροάχϑεις 64. δτως τροάαχϑεις 71. ΑΙεχ. ὅτως γαρ προαχϑεις 93. -δισχιλίοις} χιλιαδας εἰκοσιδυο 44. δισμυρίων πρὸς] δισμυριες δὲ 

παραχρῆμα] Ἔ τε ὅ2. ἀνετράπη) -“ ἂν 23. ΠΙ. δισμυριας δὲ προς 23, 53, 55» 74, 243. ΟΟπηρί. αὶ ὥρος 93. 

ΧΙΧ. Οοπιπιᾶ ἱπίερτυπι ἀφείς )1. διὰ τὸ ἔϑνος] α δια 9,3. τὸν δισμυριοις δὲ τοό. τοῖς δισχιλίοις} τοῖς χιλίοις 10, 23, 62. τους 
τόπον 2} α τοό. ὁ Κύριος ἐξελέξ.} ἐξελεξατο ὁ Κυριος το, ςς, 62. χίλιες 71. τρρογάξας τὰς] ρος τῆς 19, 93. Ὡρος τὸ τες 62. ἐν 

ΧΧ. τῶν τῷ ἔϑνες] τὸν τὰ εϑνες 62. α τῶν τού. δαδεὶ τῶν 'ἰ'α: ἡλικίᾳ] - πάσῃ Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ. καὶ νεωτέρους τσωλεῖν]} καὶ τοὺς 
οδαγαέϊ. τηΐποτς Αἰεκ. ϑυσπετημάτων) δυσϑετηματων τοό. ὑπὸ νεωτερες τωλειν 62, 64» 93ν τού. ΑἸεχ. 

τῷ Κυρί] αὶ 44, ξ2, ςς, 56, 71, 74, τού, 243. ΟΟπηρί. Βαθεῖ 'π οΠΆΓ, ΧΧΥ. Οὗτος δὲ] «τος ἐν 62, 64, 93. καὶ τὸν εἰρηνικὸν] καὶ τῶν 

τοῖϊποτε Αἰεχ. ἐκοινώνησε) συνεχοινησε 62. συνεχοινωνήησε 64, 93. εἰρηνίκων 62, 64, 93. ὑποκριϑεὶς] ὑποκριϑεις εἰναι 62, 64, 93. ἁγίας 

καὶ ὁ καταλεφϑεὶς] καὶ ὁ καταληφϑεις 23), τού, ΑἸεχ. - οἰκος ὅ2, ἡμέρας 18} ἡμέρας τὰ αγιε τοό. ἐξοπλησίαν) ἐξοπλησιν 43. εἶζο- 

ὅᾳ, 93. τὰ παντοκράτορος] τὰ Θεα 71. μετὰ πάσης δόξης] τ͵α- πλισιαν 745 τοῦ. ταρήγ[ειλε] ταρηγίελεν 64. κα 93. 

σης μετὰ δοξης το, 23. ΧΧΥΙ.. Καὶ τὰς ἐξελθόντας} καὶ τας ἐλθόντας τού. ἈΪεχ. ἐπὶ 

ΧΧΙ. Ὁ γῶν) ὃ οὖν 44. Αἰεχ. ατοό. ᾿Αντίοχος ὀκτακόσια] τὴν ϑεωρίαν] ἐπι τὴν Ῥέαν 23. συνεξεκέντησε) συνεχεντήσεν 23, ἐς, 
α 1οό. ὀκχτακόσια---χιλίοις] χίλια ὀκτακόσια 44. ρὸς τοῖς χι- 5, 64, 93. εἰσδραμὼν] τρροσδραμωὼν το. δραμὼν 23, 62. κατ- 

λίοις] προς τοῖς τρισχιλίοις 52. λα προς τού. ἀπενεγκάμενος ἄνεν- ἔςρωσεν) κατερησεν Π]. κατεγρωσαν 1Ιοό. κατέτρωσε Οὐομρὶ. 

ἐγχάμενος τό. κα 71. ἐκ τὸἢ ἑερξ τάλαντα] ταλᾶντα εκ τα ἱερ8 10, ΧΧΥΊ]. ὁ Μακκαβαῖος] ὁ καὶ Μακχκαῦᾷαιος 44, 52, 71, }4, 93. 

ό:, ό4,93. ϑᾶτῖον] συντομῶὼς τηᾶτρ. 4Ὁ 8]. τι. τοό. εἰς ᾿Αντα΄ ΑἸεχ. γενηϑε!ς] γεννηϑεις ΠῚ, 44. γένομενος 19, 65, ό4,93. καὶ 

ὀχειαν] εἰς τὴν Αντιοχειᾶν 23» ξ5, 6ύ, 62, 64; 93, τού. Αἰεχ. ἐχω- ἀναχωρήσας] ἀνεχωρῆσεν 10, 62) 64) 93. εἰς τὴν ἔρημον} α ς2, ςό, 

-- 

ρίσϑη] ἐκομισϑὴη 10. διεκομισϑὴ 62, 64,93. ὠπὸ τῆς ὑπερηφανία. ] γι, 74, τού, 243. ΟΟπιρ!. μαθεῖ ἴπ οβαγαέϊ. πυίποτς ΑἸεχ. ϑηρίων. 
“2 ’ Ν 

ἀπὸ τῆς τσεριφανιας 243. τὴν μὲν ΥᾺν πλωτὴν] τὴ μὲν γὴ τρώτην τρόπον) κτηνῶν ἔβθιον 23. ϑυηρίων---ὄρεσι] ἐν τοῖς ορεσι ϑηρίων τροπον 

ιοό. καὶ τὸ τίλαγος] τὸ δὲ τελαγος 62) 64, 93. τῆς καρδίας] ςς, ςό, γι, τού, 243. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. διέζη] διαζων το, 23, 62, ό4, - 
ἜἝ αὐτα 62, 64, 93- Γ 93. διέφη---διετελδν] καὶ τὴν χορτωδὴ τροφὴν σιτουμένος σὺν τῦις 

ΧΧΙ]. Κατέλιπε δὲ] κατελειπε δὲ 93. τὰ κακὲν τὸ γένος) τε μετ᾽ αὐτὰ διετελὲν 44. μετ᾽ αὐτῷ} μετ᾽ αὐτῶν 62, 93. μεϑ᾽ ἑαυτῇ 

χαχὲν τὸ εϑνος 19) 62. α71-. ἐν μὲν Ἱεροσολύμοις] α μὲν 62. ἐν μὲν Αἰά.. τροφὴν} χλοὴν τού. μετασχεῖν) κατασχεῖν 44. 

Ιερασαλημ 64; 93- τὸ μὲν γένος] τον μὲν γενος 62. Φρύγα] ὥρυγαν 

ό2. τὸν δὲ τρόπον βαρξαρώτερον] τὸν τροπὸν βαρξαρον γ1. τὸν δὲ 1. ἐξαπέρειλεν] απεργειλὲν 19. 23) 62, 64, 93. ἐκ τῶν ττατρῴων] 

τροπον βαρδαρον 74- βαρβδαρώτερον] βαρξαρικώτερον ΑΙά. ἔχοντα ἄπο τῶν ττατρωὼν 10, 23, 445 τό, γ4. Οὐρὶ. απο τῶν πατρίων ξξ, 

τῷ καταςήσαντας] κ 71. Καὶ τῇ καταφησαντος βαρδαρωτερον 74. ό, 93. τού. Αἰεχ. ὙΓβεοάοτεῖ. 1ϊ. 1284. ἐκ τῶν πατρίων 64. νόμοις) 
ΧΧΠΙ. Ἐν δὲ Γαριζὶν) ἐν δὲ Γαριζειν 64,93, τοό. ΑἸεχ. Μενές νομᾷ Π]. : : 

λαον] ργϑτιϊιξ. καὶ 44. Μινέλαον---ἀπεχϑη} Μενελαος χειριξα τῶν 11. ἐν Ἱεροσολύμοις] ἐν Ιερουσαλημ 64, 93. ὙΒεοάοτεῖ. ἰος. οἷϊ. 

οχλῶν νπερῆρτο τοις ττολέμιςαις" απηχϑὴ το6. ὃς χέϊριςα τῶν ἄλ- νεὼν] ναον τοό. ἐν Γαριζὶν] εν Γαριζει 111,23. ἐν Γαριξειν όᾳ, 93. 

λων} "71. ὑπερήρετο] ὑπερῆρτο 19, 23, 62, 64. κ71. τοῖς πο- Αἴεχ. ἐν Γαζαις το6. οἰκᾶντες] κατοικέντες 23. Διὸς Ξνίου] 

λίταις] κατα τῶν πολιτῶν το, 62, 6ὅ4ν 93- 71. - ὠπεχϑὴς διαϑε- Διοξενιᾳ 11. Διοξένε τοῦ. 

σι] ἐχὼν δὲ. προς τας [ὁδαιες διαϑέσιν ἀπεχϑὴ 23. ὦπεχϑὴ δὲ] 



τῆς ἡμέρας. Παραχαλῶ ὃν τὲς ἐντυγχάνοντας τῇδε τῇ βίδλῳ, μὴ συςέλλεσϑαι διὰ τὰς συμφο- 

γήσιν. ᾿Ελεάζαρός τις τῶν «σρωτευόντων γραμματέων, ἀνὴρ ἤδη προξεξηχὼς τὴν ἡλιχίαν, χαὶ τὴν 

. καὶ τοῖς ὄχλοις} και τοις ολοις 111,23, ςό, ὅ2, 4, τού. 

-- 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 
- Ἂ 

ΚΕΦ. ΥΙ 

χᾶνον οἱ τὸν τόπον οἰχδᾶντες, Διὸς Ξενία. Χαλεπὴ δὲ χαὶ τοῖς ὄχλοις ἣν χαὶ δυσχερὴς ἡ ἐκίςα. 
σις τῆς χαχίας. Τὸ μὲν γὰρ ἱερὸν ἀσωτίας καὶ κώμων τόν δ ὑπὸ τῶν ἐσδνῶν ῥαθυμέντων. 

μεϑ᾽ ἑταιρῶν, καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς περιδύλοις γυναιξὶ πλησιαζόντων, τ δὲ τὸ μὴ καθήκοντα ἔγδον, 
φερόντων. Τὸ δὲ ϑυσιὰςήριον τοῖς ἀποδιεςαλμένοις ἀπὸ Ἷο γόμων αϑεμίτοις ἐπεπλήρωτο, Ἣν 

δ᾽ οὔτε σαδξατίζειν, οὔτε πσατρῴους ἑορτὰς διαφυλάτ]ειν, οὔτε ἁπλὼς ᾿Ιουδαῖον ὁμολογεῖν εἶναι. 
Ἤγοντο δὲ μετὰ πικρᾶς ἀνάγκης εἰς τὴν χατὰ μῆνα τῷ βασιλέως ὙΕΝΕΘ ΔΙ ἡμέραν ἐπὶ σπλαγ-. 7. 

χνισμόγ" γενομένης δὲ Διονυσίων ἑορτῆς, ἠναγχάζοντο οἱ Ἰουδαῖοι κισσᾶς ἔχοντες πομπεύειν τῷ 

Διονύσῳ. Ψήφισμα δὲ ἐξέπεσεν εἰς τὰς ἀςυγείτονας σόλεις Ἑλληνίδας, Πτολεμαίων ὑποτιϑε. 8, 
μένων τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν κατὰ τῶν ᾿Ιδδαίων, ἄγειν χαὶ σπλαγχρίζειν' Τὸς δὲ μὴ τροαιρομένας ο. 

μεταξαίνειν ἐπὶ τὰ "Ἑλληνικὰ, κατασφάζειν' “παρῆν οὖν ὁρᾷν τὴν ἐνεςώσαν ταλαιπωρίαν. Αὐο᾿ τὸ, 

γὰρ γυναῖχες ἀνηνέχϑησαν πιεριτετμηχυΐαι τὰ τέχνα αὐτῶν". τρτῶν δὲ ἔχ τῶν μαςῶν χρεμάσαν-- 
τες τὰ βρέφη, χαὶ δημοσίᾳ περιαγαγόντες αὐτὰς τὴν πόλιν, κατὰ τῇ τείχες ἐχρήμνισαν. Ἕτε- τι. 

ρο! δὲ πλησίον συνδραμόντες εἰς τὰ σπήλαια, λέληνότως ἄγειν τὴν ἑδδομάδα, μηνυϑέντες τῷ Φι- 

λίππῳ συνεφλογίσϑησαν, διὰ τὸ εὐλαδῶς ἔχεῖν. βοηϑήσαι ἑαυτοῖς χατὰ τὴν δόξαν τῆς σεμνοτά.. 

ρᾶς, λογίζεσθαι δὲ τὰς τιμωρίας μὴ πρὸς ὄλεθρον, ἀλλὰ πρὸς τοαιδείαν τῇ γένους ἡμῶν εἶναι. 

Καὶ τὸ μὴ πολὺν χρόνον ἐᾶσθαι τὰς δυσσεδδντας, ἀλλ᾽ εὐθέως πτεριπίπ]ειν ἐπιτιμίοις, μεγάλης. 
εὐεργεσίας σημεῖόν ἐςιν. Οὐ γὰρ, χαϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἀναμένει μαχροϑυμῶν ὁ Δε- 
σπότης, μέχρι τῇ χαταντήσαντας αὐτὰς πρὸς ἐκπλήρωσιν ἁμαρτιῶν χολάσαι, οὕτω χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν 
ἔχρινεν εἶναι, “Ἵνα μὴ πρὸς τέλος ἀφικομένων ἡμῶν τῶν ἁμαρτιῶν, ὕςερον ἡμᾶς ἐχδιχᾷ, Διόπερ 
ἀδέ ποτε μὲν τὸν ἔλεον αὖτ ἀφ᾽ ἡμὼν ἀφίςφησι' «παιδεύων δὲ μετὰ συμφορᾶς, οὐκ ἐγκαταλείπει 
τὸν ἑαυτῇ λαόν. Πλὴν ἕως ὑπομνήσεως ταῦν ἡμῖν εἰρήσθω" δὲ ὀλίγων δ᾽ ἐλευςέον ἐπὶ τὴν δ᾽ή- 
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πρόσοψιν τῇ προσώπου χάλλιςος τυγχάνων, ἀναχανὼν ἠναγχάζετο φαγεῖν ὕειον χρέας. ο δὲ 
ὶ 

ΠΙ. καὶ τοῖς---ϑυσχερὴς} καὶ δυσχερὴς ἦν τοῖς ὄχλοις Οοπιρὶ. 
καὶ δυσχε- 

ἡ ἐπίςασις] ἡ ἐπίτασις 

χρεμάσαντες ξ 5, 62, 64,293. περιαγαγόντες αὐτὰς] ἀγαγοντες αὐ- 
, τὰς 23. περιάγοντες αὐτας ἐς. τὴν «τοόλιν) ῥγαπηϊτι, εἰς ςς. 
ἐκρήμνισαν] ἐκρημνηῆσαν 23. ᾿ 

ΧΙ, ἑαυτοῖς] αὐτοῖς τοῦ. ΑΙοχ. 

ΑΙοχ. 

ρὴ] α καὶ 19, ςό, 62, 64, 93, ιοό. ΑΙεχ. 
19, 1οῦ. κατὰ τὴν δόξαν] αὶ τὴν ςς, τοῦ. 

ΙΝ. καὶ κώμων] α τοό. ἐπεπλήρωτο] ἐπεπληρετο 19, 62. ἐπ- . τῆς σεμνοτώτης} τὴν σεμνοτήτα ἐς, τοῦ. ἡμέρας] ργατηϊᾷ. 

62, ὅ4, 93. 

ἐπλήρωτο ὑπὸ τῶν ἐθνῶν] υπὸ τῶν εὔνων ἐπεπληρωτο 23, 44, ςς, 243. 
Οὐοπιρὶ. υπὸ τῶν εϑνὼων ἐπλήρδτο ςό. εἐπλήρετο τᾶπίιπὶ τό. ὑπὸ 
τῶν ἐθνῶν ἐπεπληρετο ΑἸεχ. μεϑ' ἑταιρῶν] μεϑ᾽ ἑτέρων. 10,23. 6, 
64, 74,93. τοό, 443. ΑΙά. οεριδόλοις]} τεριδολων Π], 1Ἰοό. ἔτι δὲ 
τὰ] οτι δὲτα 74. φερόντων] εισφεροντων 10, 43, ς ς) ςό, 62, όᾳ, γ4, 
93» 1ο6. ΑΪεχ. 

Ν. ἀϑεμίτοις] ἀϑεμίτοις ἀπὸ νομῶν καὶ διαλύσέξιν (γοξμιαι ἰοκῖ- 

ὀμπ) 3 Οσάϊοες ϑεγεὶ. ὠϑεμίτοις ἐπεπλήρωτο) αὶ τς. αϑεμιτοις 
ἐπεπληρατο τοῦ. 

ΝΙ. Ἦν δ᾽ ἔτε σαδξατίζειν] ,.γ1. ἔτε τρατρῴους] ετε τσατριους 
ἑορτὰς διαφυλατήειν)] ἑορτας εορταζειν εδὲ διαφυλατῖειν 

19, 62, 93. ἐντολας διαφυλατΊειν ςς, ςό, τοό. ἑορτὰς εορταφειν ετε 
φυλατῆειν 64. ἅτι ὡπλῶς] κδὲ ἀπλως το, 64,93. Ἰουδαῖον] Ιου- 
δαιων 62. 

ΨΙΙ. Ἤνγοντο δὲ] ηγον δὲ ΠΠ. ᾿ γενέϑλιον ἡμέραν] ττ. 93. ἐπὶ 
σπλαγχνισμόν) ἐπι σπλαγχνων τε τοό. γενομένης δὲ] γινομένης δὲ 
44, 74,243. Οοχμρὶ. 
Διονυσίων ἑορτῆς] Αἰωνισίων (ἢς) εορτης ς. οἱ Ἰαϑαῖοι} αὶ 23, 44, 
2, ςς, 71, 74, 243. (οπιρὶ, ΑἸεχ. ἰ 

ΝἼΠΙ. ἐξέπεσεν) ἐξέπεμψεν το, 62, 64, 93. ἐξέπεμψαν ξς. ἄξευ-᾿ 
γείτονας) αφυγιδας τιοό. πόλεις Ἑλληνίδας] τ-. 19, ξ Ὁ) 62, 64, 93, 
1ού. ΑἸεχ. κα Ἑλληνιδας 22. Πτολεμαίων) Πτολεμαίου 23, 44, ζ2, 
55, 745) τού, 243. Οοηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. πολεμις 71. ὑποτιϑεμένων] 
ὑποϑεμενων το, 62, 93. υποϑεμενου 23, 44, ξ2, 71, 74, τού, 243. 
Οὐομιρί. ΑἸεχ. αποτιϑέμενου ςς. ὑποτιϑεμένον ΑἸά. 

ΙΧ. μὴ τροαιρεμένους.] κα μὴ 196. ἐπὶ τὰ Ἑλληνικῶ] εἰς τὰ 
Ἑλληνικὰ 10, 62, 64,93, Ἰο6; ὁρᾷν] 19. τὴν ἐνεςώσαν] την ἐξω- 
σαν 62. ' 

Χ. ἀνηνέχϑησαν) ανηχϑησαν το, (ς ς. υἱ νἱ4ετυτ) 62, 64, γι, 74, 
93. τοῦ, 243. (μηρί. ΑἸεχ. τὰ τέκνα αὐτῶν] α αὐτῶν 23, 44, ςς, 
74. τού, 243. Οοπηρὶ. ΑΙ4ά. μαρεῖ αὐτῶν ἴῃ οδαγαόξ. τηΐποτς Αἰδχ. 
κρεμάσαντες] ἐχχρεμασαντων (εἰ ροηΐξ Πλίίη ροῦ τέτων δὲ) 23. εκ- 

γενομένης δὲ---ἔχοντες} σι ἱπιογπηεά, τοῦ... 

τῆς τού. 

ΧΙ]. Παρακαλῶ οὖν] πτ-αρακαλω δὲ 23, ςς. διὰ τὰς συμφορ. 
λογίφ.} 62. τῶς συμφορὰς] τῆς συμφορᾶς (Πς) 44. λογίζισϑαι 
δὲ] νομίζειν δὲ Οἴρεη. 1ϊ. 113. 

Ἰ, οἷ. μὴ τρὸς ὄλεθρον] αὶ μὴ 10. 
,. ΧΙ]. Καὶ τὸ μὴ] καὶ γὰρ τὸ μὴ 19, 23, 44, ς ς,) 62, 64, 71) 74), 

93. τού, 243. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. Οτήρεπ. 1. οἷ, ττολὺν χρόνον] τολυν 
εἰνῶᾶν χρόνον 23. ἐᾶσϑαι) ἐσεσϑαι ξς. τὲς δυσσεθᾶντας] αὶ τᾶς 
ὅ5, 64,93. ἐπιτιμίοις] τοις ἐπίιτιμοις ΠΠ. επιτιμοῖς 93. ρτϑπη, 

τοῖς Αἰεχ.. μεγάλης] μεγάλσις τού. 

ΧΙΨΝ, καὶ ἐπὶ] α καὶ 44. Οτίρεη. 1. οἷξ. 
ξῷ. κατε 62. 

τήσαντας] καταντήσαντος 44,71. ΟΟΠρΙ. καταντήσαντες ἐς. αὖ- 
τὲς] ἡμᾶς γ4. κολάσαι) κολασὴ 10, 23, ς 5) 93. ΑΙεχ. κολάσει 

ἅ4, τοό. ἔκρινεν εἶναι} καὶ εἰναι 23, τού. 
ΧΡΥ. Ἵνα μὴ τρὸς] ὡς εἰς Οτΐφεη. 1. οἷξ, 

τέλος 44, ὅ2, 64,93. ἀφικομένων] ὠφειμένων Οτρεη, 1. εἶ, ἡμῶν 
τῶν] αὐτῶν τῶν Οτήρεη. ]. οἷ. ἡμάς]} αὐτὰς Οὐρεη. ἱ. οἷ, ἐκ- 
δικῷ} ἐκδικη το, 23) 62, 64, 93. ΑἸά, Οτήρεη. ἰ. οἶϊ. ἐκδέκει ς ς. 

ΧΥΙ. Διόπερ---ἀφίςησι) οὕτω καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔκρινε Οήρεη. 1. εἶδ, 

ἐδέ ποτε μὲν} μὲν 44. τὸν ἔλεον αὐτῷ] α αὑτε 23) 44, ζζ, 7 τού. 

ΑἸά. μαῦδεῖ αὐτῇ 'π ομαγδδξ, τίποτε ΑἸεχ. ὀφ᾽ ἡμῶν ἀφίςησι] αφι- 
φησι αφ᾿ ἡμῶν 19. Ῥοηΐϊξ αφ᾽᾿ ἡμὼν ἢαϊπι ροΙξ ποτε μὲν 22. οὐκ 
ἐγκαταλείπε!} οὐκ ἐγκαταλειπη 93. τὸν ἕαυτξ λαόν] τὸν ἑαυτὸν 
λαᾶον 19. τῶν ἑαυτῇ λαὼν 62. 

ΧΥῚ]. ὑπομνήσεως] κα ςς. ταῦϑ' ἡμῖν] ταυϑ' υμιν 64) 93, τοὅ. 
δι᾿’ ὀλίγων] δι᾿ ολιγον τοό. δ᾽ ἐλευςέον] -Ἐ λοιπὸν 64. 

ΧΥΠΙ]. ᾿Ελεαζαρός τις] Ελεαζαρος τοινὺν 19, 62) 64593. Ἑλεῶ- 

ζαρος δὲ τις ςς. τυγχάνων] , 23, 44) 5 5»71» 74. τού, 343. Οοπιρὶ. 
ΑΙεχ. ἀναχανὼν] α 10,23, ς2, ὅ2, 62 93. ἀναφανὼν τού. ανάχαι- 

νων Αἰεχ. ὕειον κρέας] νων κρεᾶς 64. 
ΧΙΧ. Ὁ ϑὲ τὸν μετ᾽ εὐκλείας] α 93. ὁ δὲ τον μετ᾽ ευσεδείας τοῦ. 

μέχρι τ8} μέχρι οὐ 

τρὸς τέλος] τρος τὸ 

τὲς τιμωρίας} τὰ γινόμενα Οὐρεη. 

μέχρι τῇ ὅτε. δὰ ἔῃ. ςοπι.}  Οἴρεη. 1]. εἴ, καταν- 



20. 

21. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

τὸν μετ᾽ εὐχλείας ϑάγατον μᾶλλον ἢ τὸν μετὰ μύσες βίον ἀναδεξάμενος, αὐθαιρέτως ἐπὶ τὸ τύμ-- 
χᾶνον προσῆγε, προπ]ύσας δὲ, Καϑ᾽ ὃν ἔδει τρύπον πρροσέρχεσϑαι τὸς ὑπομένοντας ἀμύνεσθαι, 
Ῥ 3 ΄΄ ,’ , ν ᾿ν Ν φ᾿ ΄ ε Νν Ν " , Σ 

ὧν οὐ ϑέμις γεύσασθαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν φιλοςοργίαν. Οἱ δὲ πρὸς τῷ παρανόμῳ σπλαγ- 
“- 7 δ ΙΝ » “ὦ οι 7 ΝΝ Ν Ψ ὃδ “ 2 ΄ 2.Ν 

᾿χνισμῷ τεταγμένοι, διὰ τὴν ἐχ τῶν Ταλαίὼν χρόνων τορὸς τὸν ἄνδρα γνῶσιν, ἀπολαξόντες αὐτὸν 
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κατιδίαν πταρεκάλεν, ἐνέγχαντα χρέα οἷς χαϑῆκον αὐτῷ χρήσασϑαι δ αὐτῷ πταρασχευασϑέντα, 
ὑποχριϑῆναι δὲ ὡς ἐσθίοντα τὰ ὑπὸ τῇ βασιλέως προστεταγμένα τῶν ἀπὸ τῆς ϑυσίας χρεῶν, 

Ἵνα ττο πράξας ἀπολυϑῇ τοῦ ϑανάτου, χαὶ διὰ τὴν ἀρχαίαν πτπρὸς αὐτὸς φιλίαν τύχῃ φιλαν- 

υρωπίας. Ὃ δὲ λογισμὸν ἀςεῖον ἀναλαξὼν χαὶ ἄξιον τῆς ἡλιχίας, καὶ τῆς τῇ γήρως ὑπεροχῆς, 

καὶ τῆς ἐπιχτήτου χαὶ ἐπιφανᾶς πολιᾶς, χαὶ τῆς ἐκ παιδὸς χαλλίςης ἀνατροφῆς, μᾶλλον δὲ τῆς 

ἁγίας χαὶ ϑεοχτίςε γομοϑεσίας, ἀχολόϑως ἀπεφήνατο, ταχέως λέγων “προπέμπειν εἰς τὸν ἄδην. 

Οὐ γὰρ τῆς ἡμετέρας ἡλιχίας ἄξιόν ἐςιν ὑποχριϑῆναι, ἵνα “πολλοὶ τῶν γέων ὑπολαξόντες Ἐλεά- 
Ν 9 [ων ’ 3 9 Ν -ς 3 ΄ς Ἧ ᾿, δ᾿ ᾿, ε ΄ 

ζαρον τὸν ἐγνενηχονταετῆ μετὰαξεδηχέναι εἰς ἀλλοφυλισμὸν, Καὶ αὐτοὶ δια τὴν ἐμὴν ὑπόκρισιν, 
ν᾿ . Ν “ .. » ρ. " “᾿ Σὲ. Ν ν Ὅ᾿ ᾿“ Ν “͵ιννῃλἅ 

χαὶ διὰ τὸ μιχρὸν χαὶ ἀχαριαῖον ζῆν ππλανηϑῶσι δὲ’ ἐμὲ, χαὶ μῦσος χαὶ χηλίδα τοῦ γήρως χὰτα- 
΄ 3 ἣν ΝΣ Ν. ἰων Ὡ 3 . δῷ Ν 3 2 ’ ’΄ 3 . ᾿ν, ἰὸς 

χτήσομαι. ἘΕὶ γὰρ χαιὶ ἐπὶ τὰ παρόντος ἐξελδμαι τὴν ἐξ ἀγϑρώπων τιμωρίαν, ἀλλὰ τὰς τὸ σπὰν»- 

τοχρἄτορος χεῖρας ὅτε ζῶν ἔτε ἀποσϑανὼν ἐχφεύξομαι. Διόπερ ἀνδρείως μὲν νῦν διαλλάξας τὸν 
βίον “, ὲν ΄ ἀξ ᾿ Τ ν δὲ Ζ΄ πόδ φὰ ΔΕλ ν 3 Ν , τ μὲν γήρως ἄξιος φανήσομαι, Τοῖς δὲ νέοις ὑπόδειγμα γενναῖον χαταλελοιπὼς, εἰς τὸ 

τροϑύμως χαὶ γενναίως ὑπὲρ τῶν σεμνῶν χαὶ ἁγίων νόμων ἀπευϑανατίζειν' τοσαῦτα δὲ εἰπὼν, 
2) ν". Ἧ ΄ 56 4 .» ἴῃ Ν, 5. Ὁ Ν ᾿ ἰδὲ ΄ 939. “ ᾿ Ν 8" 9 

ἐπὶ τὸ τύμπανον εὐθέως ἦλθε. Τῶν δὲ ἀγόντων τὴν μιχρῷ “πρότερον εὐμένειαν πτρὸς αὐτὸν εἰς 

δυσμένειαν μεταξαλόντων διὰ τὸ τὰς προειρημένους λόγες, ὡς αὐτοὶ διελάμξανον, ἀπόνοιαν εἶναι" 
Μέλλων δὲ ταῖς σληγαῖς τελευτᾷν, ἀναςενάξας εἶπε, Τῷ Κυρίῳ τῷ τὴν ἁγίαν γνῶσιν ἔχοντι 

΄ δ Ψ ΄ ϑ ρ. “᾿ , ν [ ΄ “ ρ 3 ’ 

φανερόν ἐς ιν, ὅτι δυνάμενος ἀπολυϑήναι τῇ ϑανάτε, σχληρᾶς ὑποφέρω χατὰ τὸ σῶμα ἀλγηδόνας 
΄ ᾿ς ἣν Ν ε νι Ν 32 » ΄ »- ’ ᾿ ΝΡ ὶ ’᾿ Ν 

μαςιγέμενος, χατὰ ψυχὴν δὲ ἡδέως διὰ τὸν αὐτῇ φόξον ταῦτα πάσχω. Καὶ ὅτος ὅν τϑτον τὸν 
.- Ζ ᾿ ΄ 2. 42 - ρὸ ΄ 3 ΝΝ ν “ ΄ ᾿ς φῷΦ ἃὦ’ ᾿ Ν Ὁ “- “ ᾿ 
ἐρόπον μετήλλαξεν, οὐ μόνον τοῖς νέοις, ἀλλὰ χαὶ τοῖς πλοίςοις τ ἔϑνους τὸν ἑαυτ ϑάνατον 
ὑπόδειγμα γενναιότητος χαὶ μνημόσυνον ἀρετῆς χαταλιπών. 

ΟομΡὶ. Αἰεχ. καταςήσωμαι ΑἸά. 
ΧΧΥῚ. καὶ ἐπὶ τῇ τταρόντος] καὶ ολως εν τοις παρεσι καιβοις 1 9. 

τροσωπίυσας δὲ ςς,64. 62. ἔς, πἰῇ ολοις, 93. -“ καιρου ἐς. ἐξελξμαι] ἐξαλεμαι το, 62, 

μετὰ μύσους} μετα μισους 71. αὐϑαιρέτως] καὶ αὐτοπροαιρέτως 
Οὐήρεη. '. 28). προσῆγε] προσηγιτο 23. 93. τροάγων Οήρεη. 
1. οἷ. τροπἼύσας δὲ] τορωτευσας δὲ 23. 
α δὲ 62, 93. τροτυπωσας τοῦ. 93. εξαλλουμαι ς2. εξελευσομαι ςς. ἐχφύγω Οήρεη, 1. οἴ. ἅτε 

ΧΧ. τροσέρχεσϑα!) τροσευχέσϑαι 64. ὠμύνεσϑα!] αμυνα- ἀποθανὼν] ετε ἀποϑνησκων 64. ὅτε ϑανὼν Οτΐρεη. 1. εἶ. ἐκφεύ- 

σϑαι ΠῚ, ςξ, 93.106. ὧν οὐ ϑέμις γεύσασϑα!} α ξς. ὧν οὐ ϑὲμι- ἔομαι) φεύξομαι Οἥρεη. 1. οἶτ. 
ξευσασϑαι 93. διὰ τὴν] δια τὸ το. κα τὴν τοῦ. μαδεῖ ἱπ σμάγ, πηΐπ. ΧΧΥῚΙ. ἀνδρείως μὲν] α μὲν ςς.-. Οήξεπ, 1. οἰ. διαλλάξας] 

ΑΙεκ. ορὸς τὸ ζῆν] α προς τοῦ. καταλλαξας το. μεταλλαξας ὅς, 64, 93. Οἡρεη. ἱ. 288. 

ΧΧῚ. Οἱ δὲ τρὸς] οἱ δὲ τροέφωτες ςς. τῷ παρανόμῳ] τον παρα- ΧΧΥ ΤΠ]. καταλελοιπὼς] -ξ ἐσομαι το, 62, 64,93. καὶ γεν- 

νομὸν 93. σπλαγχνισμῷ} 71. σπλαγχνισμιοον 93. ἀπολαθόν- ναΐως} καὶ γεένναιος 93. ὑπὲρ τῶν σεμνῶν} ὑπὲρ τῶν ττατριων ςς. 

τες] ἀπολαμβάνοντες 19, 62, 64, 93» τού. Αἰεχ. -τσαρεκάλεν] εν- Ργαπιτι. καὶ 93. καὶ ἁγίων νόμων] καὶ γενναίων νομὼν τού.  ἀπ- 
ἐκάλεν 11. ἐνέγκαντα κρέα] ἐνεγκαι τὰ κρεῶ 445) 55. ἐνεγχᾶτε κρεᾶ 
62. ενεγκοντα κρεα τού. ΑΙεχ. οἷς καϑῆκον] οἷς καϑηκὲν ςς. αὖ- 

τῷ χρήσασϑαι] αὐτω χρασϑαι Π], 10, 55» 62, 71, 74) τού, 343. 

Οοιηρὶ. αὐτῷ χρῆσιν 93. δι αὐτῷ} διαιτε τοό, ὑποκριϑῆναι δὲ] 

ὑποχριναι δὲ 11. α δὲ 44. τὰ ὑπὸ] ῥγαηεῖ. δια. ςΞα. τροστε- 

ταγμένα) τροτεταγμενα, τοῦ.. ΑἸδχ. 
ΧΧΙ]. τὰ ϑανᾶτε)} κα τὰ δ), 64. 93. ρὸς αὐτὰς} προς αὐτὸν 

4, 93. τύχῃ] τυχοι 1Π. : 

ΧΧΠΙ. Ὁ δὲ λογισμ.} ὅςις λογισμ. Οήρεη. 1. εἶς. καὶ ἄξιον 

τῆς ἡλικ.} ἄξιον τῆς ἐννενηκονταετας αὐτὰ ἡλικίας Οτΐφεη. 1. εἴ. τὲ 

γήρως} τα γηρους 44) τοό καὶ ἐπιφανὰς πολιᾶς] και ἐπιφανες το- 

λιτειας ΗΠ], τοό. ἐπιφανὲς καὶ τὴς τσολιᾶς 23. ἐπιφανϑς } ργατλϊι. 

τῆς Οτίρεη. 1. οεἰξ. καλλίξης ἀνατροφῆς] καλλιςης αναςροφης 1], 

ς2,) ξς, ὅ2, 64.. τῆς ὦγίας] ρχατοϊεῖ. απὸ 93. καὶ ϑεοκτίςου] καὶ 

ϑεοκτινε 44.- ταχίως ὅτο. δὐ- βη.. ςοη:.] εἶπεν Οτρεη.]. εἶς. τα- 

χων λέγων] ταχέως λέγειν 93. εἰς τὸν ὥδην] τῦρος τον αδὴν 19, 62, 

ό4. 93. ; 

᾿ τ αν, δὲ γὰρ---ἄξιόν ἐριν] ὅτι ἐκ ἴςι τῆς ἡμετέρας ἡλικίας 

ἄξιον Οὐρεη. 1. οἷξ, ὑπυλαθόντες ὑπολαμβάνοντες Οὐρεῃ. 1. εἶς, 

μεταθεβηκέναι] μεταδῆναι ΑἸςχ. ἐν τς τ ᾿ ἡ τ τ ἢ 

᾿ ΧΧΝΥ͂. διὼ τὴν ἐμὴν] δια τὴν πμὼν 62. καὶ ἐκαριαῖον) και ακε- 

ράϊον το, 23, τοό. καὶ ακαίρεον͵ 64. ΑἸά. ζῶν τὐλανηϑῶσι) ἔην 

πλανηϑως 64. δὲ ἐμὲ] εἰς εμε 23. καὶ μῦσος] καὶ μισος 71. 

κατακτήσομαι] καταρήσομαι (10. τὲ νἱάειυτ) 64. κατακτήσωμαι 

“γῃ{ 

«ὁ Ὁ 

ΝοΣ. Υ. 

εὐϑανατίζειν] ἀπαϑανατιζειν 44, (62. στ. ἀπεϑανατιζειν) 71. ἀγω- 
νιζεσϑαι γ4. τοσαῦτα δὲ εἰπὼν] τοσαυτὰ δὲ εἰπὼς Π]. 
ἦλϑε] εὐϑεως εἰλχετο 23, δ. 

ΧΧΙΧ. Τῶν δὲ ἀγόντων] των δὲ ἀπαντων 22. “ τρος ἀντῳ 44. 
τῶν ἀγόντων αὐτὸν ςς. εὐμένειαν) εὐγένειαν τοό. εὐμένειαν τρὸς 
αὐτὸν] προς αὐτὸν εὐμένειαν 23, ξς. τρὸς αὐτὸν] εἰς αὐτὸν 10. 
να 44. ροιϊϊ ροίξ ἀγόντων γ1, τού, 243. (οπιρῖ. ΑΙά. εἰς δυσμένειαν) 
ἢ δυσμενειαν τοῦ. μετ ξαλόντων] απαγοντῶν 23. ΟΟΙΏΡΪ. κα 44, ςς, 
γ1τ, 74, τοῦ, 243. μιαδεῖ 'π ομαγαξϊ. πηΐποτε Αἰσχ. διὰ τὸ τοὺς τρο- 
ειρημ. λόγους] δια τὴν τῶν ττρὀειρημένων λσγὼν 23. (πρὶ. δια των 
προειρημένων λογῶν 44, ξ 8.» 71) 74, τού, 243. ΑἸά. ΑἸεχ. α τὸ 62, 

εὐϑέως 

93. ἀπόνοιαν εἶναι] -ἰ- και κατατεινοντων τὰς μαςιγας 10, 62, 64. 

93. ὡς αὐτοὶ διελάμβανον] ὡς αὐτοι υπελαμδᾶνον .,33» 55) ό2, 64, 
τοό. Οοπιρὶ. ὃς αὐτοὶ ὑπελάμβανον ΑἸεχ. 

ΧΧΧ. ταῖς τυληγαῖς τελευτᾷν] τελευτῶν ἐν ταῖς σληγαις το, 62, 
ό4, 93. ῥγατιί. ἐν ᾿οό. ἀναςενάξας εἶπε] αναςεναξας ἐφη γι. 
τῷ τὴν ἁγίαν] α τῳ 64. τῷ τὴν ἁγίαν γνῶσιν ἔχοντι) ὃς ἔχει γνῶ- 
σιν ὡγιωσύνης μυςηρίων 8. (αϊΐοε5 5ετρ!.. κατῶ τὸ σῶμᾳ] κα το 44, 
γ4. Οήξεη. 1. οἷς. κατὰ σομὰ ιοό. κατὰ ψυχὴν] κατα τὴν Ψυχὴν 
64. ταῦτα πάσχω] ταυτα πασχων 62. 

, ΧΧΧΙ. Καὶ ἕτος] καὶ ὅτως τοό. Καὶ ὅτος---τρόπον] βτῶως εἰ- 

πὼν τον βιον 71. μετήλλαξεν] ῥγαεπιϊτί. τὸν βιον 2. ἐ μόνον δίς. 
δὰ ἔπ. ςου).}] α 71. τὸν ἑαυτα} τὸν αὐτε 74. γενναιότητος] γιν- 
γαιοτατον 64. καταλιπών] καταλελοιπως 10, 62, 64, 93.. 

“Κα 

γτ-«- 
᾿ 

ΠΡ 



΄ 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ. Β. 

ΚΕΦ, γῇ, ΣΎΝΕΒΗ δὲ καὶ ἑπ]ὰ ἀδελφὲς μετὰ τῆς μητρὸς συλληφθέντας ἀναγχάζεσϑαι ὑπὸ τῷ βασιλέως τ. 
ὸ : ’ ΟΝ ρ᾿ 3 ΄ “Ὃ, ἀπὸ τῶν ἀϑεμίτων ὑείων χρεῶν ἐφάπ]εσϑαι, μάςιξι χαὶ νευραῖς αἰκιζομέγους. Εἷς δὲ αὐτῶν. ψε- 2. 

ὃς τῷ 7 ΄ 3 εἶνε Ν ’’ 33. ε " Ψ : ᾽ γόμενος πτροήγορος, οὕτως ἔφη, Τί μέλλεις ἐρωτᾷν, χαὶ μανϑάγειν ππαρ᾿ ἡμῶν , ἕτοιμοι γὰρ ἀπο. 
) ἽΝ ΄ Ν 7ὔ Ζ΄ » ᾿Ἦ Ζ΄ ε ἣ 

ϑυνήσχειν ἐσμὲν ἢ πταραξαίνειν τὰς πτατρίδς γϑμοῦρ: Εχϑυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς, τροσ- 
᾿ δὼ “ “Ὃ6 ν" , ΑΝ Ν, ΄ 2. “ὦ ἔταξε τήγανα, καὶ λέξητας ἐχπυρᾶν. Τῶν δὲ ἐχπυρωϑέντων, ππαραχρημα τὸν γενόμενον. αὐτῶν 

᾿Ξ Ν ΄ 3 ΄ “ ὡ» ν ππροήγορὸν προσέταξε γλοσσοτομεῖν, χαὶ περισχυσθίσαντας ἀχρωτηριάζειν, τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν, ὁ τὰ ᾿ Ν Ν δΝ "-Φ , 5. 2 “, »Ξ- καὶ τῆς μητρὸς, συνορώντων. Αχρῆςον δὲ αὐτὸν τοῖς ὅλοις γένομενον, ἐχέλευσε τῇ υρᾳ προσ- 5. 
᾿ ᾿ ; " “ ν » ΄ 5. 35 ςε νΝ ΄ “ ΄ ἄγειν ἔμπνεν, χαὶ τηγανίζειν" τῆς δὲ ἀτμίδος ἐφ᾽ ἱκανὸν διαδιδόσης τῇ τηγάνα, ἀλλήλους σαρ- 

Ἂ Ἢ μ“Ὃ 7 Ω ε ’΄᾽ ε " 3 Ψ, ρ ᾽ εχάλεν σὺν τῇ μητρὶ γενναίως τελευτᾷν, λέγοντες ὅτως, Ὃ Κύριος ὁ Θεὸς ἐφορᾷ, χαὶ ταῖς ἀλη. 6. χὰ ; » Σ .. “ ν᾿ Ζ 2 7) ᾽ν" , ϑείαις ἐφ᾽ ἡμῖν παρακαλεῖται, χαϑάπερ διὰ τῆς χατὰ. πρόσωπον ἀντιμαρτυρόσης ὠδῆς διεσάφησε 
“ « ρῷ , 9 »"» ΄ ΄ δι Μωυσῆς, λέγων, Καὶ ἐπὶ τοῖς δόλοις αὐτῷ παραχληϑήσεται. Μεταλλάξαντος δὲ τῷ πρῶτε τὸν 

΄ ὦ ρὸ Ν ΄ Ὗ 3. Ν Ν ϑ ΄ ᾿ - ΝὟ φ ρὋ δ Ἢ “ Ὡ ᾿ ᾿ 

τρόπον τᾶτον, τὸν δεύτερον ἦγον ἐπὶ τὸν ἐμπαιγμόν' χαὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ἑρμᾶ σὺν ταῖς ϑριξὶ περι- 
2 ͵ : 2 . »" ΄“ ἈΝ δ δου όζο, ε 2 σύραντες, ἐπηρώτων, Εἰ φάγεσαι τρο τὰ τιμωρησῆναι τὸ σωμὰ χατὰ μελος; ὋὉ δὲ ἀποχριϑεὶς 8. 

 ϑ : 7 ῬὍ᾿»»Ψὕἤ 3 “ ὃ ́ ἣν» Ν ἐφρ ΜΨ» δ ΄ ε ε κω 3 ᾿ ᾽ τῇ “πατρίῳ φωνῇ εἶπεν, Οὐχί" διόπερ χαὶ ὅτος τὴν ἑξῆς ἔλαξε βάσανον, ὡς ὃ πρωτος. Ἔν ἐσχά. 9. 
: ... ρ᾿ ᾿ ᾿ “Ψ Ξ Ν Ν 3 ΄ 3 με ΄ δι ἘΦ 3 ΄ ς ἐψ ρ᾿ 7 τῇ δὲ πνοὴ γενύμενος, εἶπε, Σὺ μὲν ἀλάςωρ ἐχ τῇ “παρόντος ἡμᾶς ζην. ἀπολύεις, ὁ δὲ τῷ χύσμου᾽ ᾿ ͵ Ν σι ρο ρῷ 9 2 ᾿ νδν φῸ 7 βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν αὐτῇ γόμων. εἰς αἰώνιον ἀναξίωσιν ζωῆς ἡμᾶς ἀγαςήσει. 
Μετὰ δὲ τᾶτον ὁ τρίτος ἐνεπαίζετο, χαὶ τὴν γλῶσσαν αἰτηϑεὶς. ταχέως πιροέδαλε, χαὶ τὰς χεῖ- 

" , σ'ϑ ΄ ν ΄ "τ 2 “ ζω ΄ Ν ν  νΝ » ον ρᾶς εὐϑαρσὼς σροέτεινε, Και γεγναίως εἰπεν, Εξ δρανδ ταῦτα χεχτημαι, «χαὶ διὰ τὰς αὐτῷ γό- τι. 
ξς . Ὁ φυ» .. ; 9 “Ὁ Ἶ »“"- " ὔ 3 ᾽7ὔ ᾿ς ( Ψ )}ὲιᾳκᾳ . μους ὑπέρορω ταῦτα, χαὶ πὰρ αὐτϑ ταῦτα -πάλιν ἐλπίζω. χομίσασϑαι. -“Ωςε. αὐτὸν «τὸν βασι-. 15. 

΄“ ΙΝ . ». Ὁ) “ Ν " ΄ ΌΝ ε » » νιν 2 , ,.“ λεα χαὶ τὰς σὺν αὐτῷ ἐχπλήσσεσϑαι τὴν τῇ γεανίσχε Ψυχὴν, ὡς ἐν ἐδενὶ τὰς ἀλγηδόνας. ἐτίϑε.- 
ν Ζ ν ; ΄ Ν 7΄ ει. 9 ,᾿ 3 », . Ζ΄ το. Καὶ τότε δὲ μεταλλάξαντος, τὸν τέταρτον ὡσαύτως. ἐξασάνιζον αἰκιζόμενοι.. Καὶ. γενόμενος 

Ν Ν πο Φ«- Ψ » ε Ν ᾽᾿.- ες)» 5» )Σδκδχά, ΝΞ ΟΝ “ἢ Ὁ. ρ προς τὸ τελευτᾶν, ὅτως ἐφὴη, Αἰἱρετον μεταλλασσοντὰς ὑπ ᾿ἀνϑρώπων τας υ7ο τϑ. Θεδβ. πτροσδοχᾶν 
2 ΄, Ζ2.. .2 ΄ ε 2 32. “ ΝΙΝ Ν » » ἢ Ν ᾽ . 3 ΄ ΝΜ ἐλπίδας, πάλιν ἀγαςήσεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῇ" σοὶ μὲν γὰρ ἀνάςασις εἰς ζωὴν οὐχ εςαι.᾿ Ἐχομένως δὲ 

Ν, ΄’ Ἴ ΄ 3 (ζι Ὁ δὲ ΝΝ 2. "ἈΝ δὼ ΨῬ Ἐξ ΄ 3 3 9 ΄ »Ὰ ; 6 τὸν σΈμπίον προσάγοντες ἤχίζοντο. .Ο δὲ τσρὸς αὐτὸν ἰδὼν, εἶπεν, ᾿Εξεσίαν. ἐν ἀνθρώποις ἔχων τ6. 
φϑαρτὸς ὧν, δ΄ ϑέλεις ποιεῖς μὴ δόκει δὲ τὸ γένος ἡμῶν ὑπὸ τῇ Θεῶ χαταλελεῖφϑαι. Σὺ δὲ 

Ι. ἀπὸ τῶν ὠϑεμίτων] α αϑεμιτων γι. ἐφάπΊεσϑαι] αφαπῆῖε- ἀναφησει ἡμᾶς τὴν ὅ5,. 64. αναξήση ἡμᾶς 93. κα ἡμᾶς Οήξεη. ἰοο. 
σϑαι 93. ἀπίεσϑαι τιοό. καὶ νευραῖς] και νευροις τοῦ. εἷξ, β 

11. ἕτως ἔφη] εἰπεν ςς, τού. ΑἸεχ. κα ὅτὼς 71. Τί μέλλεις] 
ὅτῶς μέλλεις τού. ᾿μαδεῖ τί ἴῃ σμιάγαξξ. πιΐπογε Αἰεχ. καὶ μανϑά- 
νεῖν τσαρ᾿ ἡμῶν] και μανθάνειν ἡμῶν τον βιον 2. παρ᾽ ἡμῶν] το και 
ἥμῶν 44. ατσαρ᾽ 71) 74, τού, 343. Οπιρ|. Βαθεῖ ταρ᾽ ἴῃ οδαγαξξ. 
πΐποτε ΑἸεχ. α Οἥρεη. ἰ. οἷῖ. ὠποϑνύσκειν ἐσμὲν] ἀποϑ'. τταρ᾽ ἡμων. 
ἐσμὲν 62. ἢ παραβαίνειν δις. αἀ ἤη. οοη,.] ἢ τατρώες νόμες τα- 
ραδαίνειν ΑΙεχ. ’ τὰς ττατρίες νόμες] τες ττάτρωε; νομάς 44, 64, τοῦ. 
τὰς τοατρικὲς νόμες ΟΟὨΡΙ. ὯΙ 

111. προσέταξε] -Ἐ δὲ 62. τηγανα] -"- τε δα. ἊΝ 
ΙΝ. ἐκπυρωθϑίντων παραχρῆμα] τγ. 44. ςς, τού, 243. Οοχηρϊ. ΑἸεχ. 

τὸν γενόμενον] τον ἐρχόμενον «2. αὐτῶν τοροήγορον] αυτων τροηγου- 
μένον τοό. τσροσέταξε] ἐπέταξε 62, 64, 93. τῶν λοιπῶν] των δὲ 
λόιπὼν 44. τῶν λοιπῶν --συνορώντων] τῆς μῆτρος καὶ τῶν λοιπὼν 
αδελφων συνορωντων 10, 62, 64, 03. 

Ν. τοῖς ὅλοις τοῖς λοιποῖς Π1. καὶ τηγανίζειν] κακαὶ 44. δια- 
διδέσης} διδεσης 1Π|, τοό. διαδασης 23. διαλυθείσης ς2. 1 
γάνου)] Α 19. τταρεκάλεν] τροσεκαλᾶν 44. ' 

ΝΙ. Ὁ Κύριος] α ὁ 23, ςξ, 62. Οήρεη. . 280. Κυριε 93. ὁ 
᾿Θεὸς] α 71, τοό. ἐφ᾽ ἡμῖν] κα 71. ὠϑδὴς] α το. διεσαφ. Μωυσ. 
λέγ.} Α 71. 

: ᾿ 
ΝἼΙ. τὸν τρόπον τῶτον] ργβεανιτϊ. τὸν βιον ςῷ. α 71. - ἐκ κοσμξ 

μετηλλάχϑη ς Οοαΐςε δεγρὶϊ. τὸν δεύτερον] Ἔ εἰς τόπον ς (άϊςες 
ϑεγρί!. ἐπὶ τὸν ἐμπανγμόν] ἐπι τον ἐπάιγμον 93. σὺν ταῖς ϑριξὶ] 
σὺν τῇ τριχι το, 62, 64, 93. ερισύραντες] περιεσυρον τοό.͵ τεερι- 
σύροντες ΑἸεκ. ἐπηρώτων] ἐπηρωταν Π], τοό. Ἐ φάγεσαι ] ἐἰ φα- 
γίσϑαι τοό. τρὸ τῷ τιμωρηϑῆναι] τριν τῇ τιμωρηϑῆναι τοό. τὸ 
σῶμα κατὰ μέλος] κατα μελος τὸ σωμα τοό. ΑἸεχ. 

ΝΠΙ. Ὁ δὲ---εἶπεν] ὁ δὲ ἐφη 44. 
Οὐοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ὥροειπεν τοῦ. 
βάστανον] ττ. 64. 

Χ, Μετὼ δὲ τᾶτον] κα δὲ 44, 62, 9,3. μετὰ δὲ τότων Αἰεχ, καὶ 
τὴν γλῶσσαν] κα 71. αἰτηϑεὶς} α΄.71- ἐκτμήϑεις 93. ταχίως 
τροέξαλε] εὐϑεως τπροεέδαλε 23. κα 71. ταχέως τοροέδαλλεν ΑἸεκ. 
εὐθαρσὼς] εὐϑαρσέως ΑἸοχ. τεροέτεινε τροτεινᾶς, ἐφη 71. 

ΧΙ. Καὶ γενναίως εἶπεν] α 71. ταῦτα κέκτημαι) τανταὰ χεκλη- 
ται 1, τἸοό. α ταυτα 19. διὼ τὰς αὐτῷ νόμες] δια τε αὐτὰ νομα 
74. δια τὰς εαντὰ νομᾶς 93. ὑπερορῶ ταὐτα] ὑπερορω ἀντα το, 62. 
αταυτα 71. ταρ᾽ αὐτῷ ταῦτα] α 71. πάλιν ἐλπίζω] αὶ παλιν 
19, ὅ2. τ΄, ὅ4. κομίσασϑαι] κομίσεσϑαι Οοπιρὶ. . κομίζεσθαι 
ΑΙεχ. ς ᾿ ὋΣ 

᾿ ΣΙ. Ὥςνε αὐτὸν] κ᾿αυτον 44. τὴν] τὴ τοῦ. - τοῦ νεανίσκου] 
λ τΒ 93. | ψυχὴν] ψυχη τοό. ᾿ 

ΧΙΠῚ. Καὶ τότε δὲ] αὶ δὲ 44) ςς, 62, 64. 

μένον 93. “- τ 
ΧΙΝ. πρὸς τὸ τελευτᾶν] -ἰ- αὐτὸν 23, 64,.93. 1το6. ρος τὸ τὲ- 

λευΐαιον 44. Αἰἱρετὸν] αιρετωτερον 10, 62, 64, 93. μμετἀλλᾶἄσσον- 
τας] μεταλλασαοντα τας 44,71. ΟοπΊρὶ. ΑΙά. -Ἡ τας ς2. μεταλ- 
λαάσσειν τας 93. ὑπ ἀνθρώπων] απ᾽ ανϑρωπὼν 44, ς2, 4» ὅ2) 71, 
74. Οομμρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ταῖς ὑπὸ τὸ ΘεΒ] τας πταρὰ τῇ Θεξ 109, 53» 
ό4, 93. τας πέρι τῇ Θὲξ ὅ2. τὰς ἀπὸ τὰ Θεξ Οήρεη. ἴος. οἶϊ. 
τροσδοκᾷν ἐλπίδας] ἴτ. 19, 62, 64,93. τοῷλιν ἀναςήσεσϑα!] σαλιν 
ἀναςησομένοις ᾽ι0.« ταλιν αναφςησομένους 62, 64, 92,. υπ. αὐτα] 
Ἔ οἰσομεν τοό. σοὶ μὲν γὰρ] α μὲν 62, 64,93. σοι δὲ τοό. ανᾶ- 
ςᾶσις] αναςήσεις 62. ἐκ ἔα!) εκ ἐξιὶ ςς.. ᾿ 

ΧΡ. Ἐχομένως δὲ] ἔχομενος δὲ 62, 93, τοό. ᾿Εχομένως δὲ ἃς, 
84 ἔῃ. οοπη.} ὡς δὲ ττροσαγαγοντες τὸν σεμπῖον ἡκιζοντο 23. ἠκχίζον- 

ΤΟ] οἰκιζοντο 62. αἰκιζον 93. ᾿ ; ἘΦ 
ΧΥ]. πρὸς αὐτὸν ἰδὼν] τρὸς αὐτὸν εἴρων ΑἾἸεχ, φϑαρτὸς ὧν, 0 

ϑέλεις ποριεῖς} ὃ ϑέλεις ποιεῖς, φϑαρτὸς ὧν Αἰεκ. -καταλελεῖφϑαι) 

αἰκιζόμενοι] αἰκιζο-" 

" 

τ τῇ"- 

εἶπεν] τροσειπεν 23, ςς; 74. 
τὴν ἕξης]} τὴ εζης 93. ἔλαξε 

᾿ ὡς ὁ ττρῶτος] κα 19, 62, 64, 93. ' 
ΙΧ. Σὺ μὲν ἀλάςωρ] σὺ μᾶλλον, ἀλάςορ Οήρεη. 1]. εἶϊ.. ἀλά- 

φωρ] ἄλαςορ Αἰά. ἀπολύεις] αἀπολλυεῖς τοῦ. ἡμᾶς ἀναςήσει 

καταλειφθῆναι 71. 

ΧΥῚΙ. Σὺ δὲ καρτέρει] καρσερει δὲ το, 62: κα Χάρτερε!.71. σὺ 

δὲ 93. . καὶ ϑεώρει) ορῶ 71. τὴ μεγαλεῖον) τὸ γαρ μεγαλειῶν ξ2. 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

ΚΕΦ. ΜΠ. 
18. ΧΕΕΤΕΡΕΙ; καὶ ϑεώρει τὸ μεγαλεῖον αὐτϑ᾿ κράτος, ὡς σὲ χαὶ τὸ σπέρμα σου βασανίσει. Μετὰ δὲ 

26.. 

10. 

20. 

. ἐπὶ Κύριον ἐλπίδας. 

28. 

29 

τϑτον ἦγον τὸν ἕκτον, χαὶ Μέλλων ἀποσνήσχειν, ἕ ἔφη, Μὴ πλανώ μάτην, ἡμεῖς γὰρ δι’ ἑαυτὰς ταῦτα 

πάσχομεν ἁμαρτάνοντες εἰς τὸν ἑαυτῶν Θεὸν, διὸ ἄξια ναυμασμξ γέγονε. Σὺ δὲ μὴ νομίσης 
ο Ἴ.ν . “ῸΞ 5 ΄ , 
ἄσωος ἔσεσθαι, ϑεομαχεῖν ἐπιχειρήσας. Ὑπεραγόντως δὲ ἡ μήτηρ ϑαυμαςὴ χαὶ μνήμης ἀγα-- 
σὴς ἀξία, ἥτις ἀπολλυμένες υἱδς ἑπ]ὰ συνορῶσα μιᾶς ὑπὸ χαιρὸν ἡμέρας, εὐψύχως ἔφερε διὰ τὰς 

Ἕκχαςον δὲ αὐτῶν παρεχάλει τῇ πατρίῳ φωνῇ, γενναίῳ “πεπληρωμένη φρο- 

γήματι, χαὶ τὸν ϑήλυν λογισμὸν ἄρσενι ϑυμῷ διεγείρασα, λέγουσα “πρὸς αὐτὰς, Οὐδ᾽ οἶδ᾽ ὅπως 
εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε χοιλίαν, δὲ ἐγὼ τὸ πιγεῦμα χαὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν ἐχαρισάμην, χαὶ τὴν ἑχάς 8 

᾿ ’’ 3 ᾽ Ν ΄ ᾿ “. ε “"- ΄ 7 ε ’ ΄ ΄ νν 

ςοἰχείωσιν οὐκ ἐγὼ διερύϑδμισα. Τοιγαρᾶν ὁ τῇ χύσμε χτίςης ὁ ΄'λάσας ἀνϑρώπα γένεσιν, καὶ 
᾿ ΄ 3 Ν ’ ᾿ Ν Ν 39 Ν Ν Ν ς . ᾿ 3 ’’ 959 3. 7 ε “ 

“πάγτων ἐξευρὼν γένεσιν, χαὶ τὸ πιγεῦμα χαὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν πτάλιν ἀποδώσει μετ᾽ ἐλέους, ὡς γῦν 

. ὑπερορᾶτε ἑαυτὸς διὰ τὰς αὐτῷ νόμες. Ὁ δὲ ᾿Αντίοχος οἰόμενος χαταφρονεῖσϑαι, χαὶ τὴν ὀνει- 
’ ες " κ Ν 4 δι ΄ ΄. ᾿ 3 ’ Ν ΄ 3 ρο Ν ’ 

δίζασαν ὑφορώμενος φωνὴν, ἐτι τῇ νεωτέρε ππεριόγτος, οὐ μόνον διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν σαράχλη- 
σιν, ἀλλὰ χαὶ δι᾿ ὅρκων ἐπίς, ἅμα πολδτιεῖν χαὶ μαχαριςὃν ποιήσειν μεταϑέμενον ἀπὸ τῶν πα- 
τρίων νόμων, χαὶ φίλον ἕξειν, χαὶ χρείας ἐμπιςεύσειν. Τϑ δὲ γεανίου μηδαμὼς “προσέχοντος, 

προσχαλεσάμενος ὃ βασίλεὺς τὴν μητέρα, παρήνει τῇ μειραχίβ γενέσθαι σύμξδελον ἐπὶ σωτηρίᾳ. 
δ « μ 

ἴω ᾿ ’ ῳ φ᾿ 

Πολλὰ δὲ αὐτῷ παραινέσαντος, ἐπεδέξατο πείσειν τὸν υἱόν. Προσχύψασα δὲ αὐτῷ, χλευάσασα 
Ν ΣΝ ΄ ΦΨ Ψν ΡΝ ΄ “" εΝ 9. 2 ΄ Ν ἊΝ Ν ’ ͵ 

τὸν ὠμὸν τύραννον, ὅτως ἔφησε τῇ πτατρῴᾳ φωνῇ, Ὑἱὲ, ἐλέησόν μὲ τὴν ἐν γαςρὶ “περιενέγχασάν 
ἴω ᾽ ΄ Ν ᾿ ᾽ 4 ΄ ν 99 ’ ΄΄ ΝΞ. ἣν 3 Ν ε ’ὔ’ 

σε μῆνας ἐννέα, καὶ ϑηλάσασάν σε ἔτη τρία, καὶ ἐχϑρέψασαν σε χαὶ ἀγαγδσαν εἰς τὴν ἡλικίαν 
΄ " : 4 9 ιῆεε ΄ 2 ΄ 9 Ν 3 Ν Ν Ν ἰϑν ΄-ς 

ταύτην, χαὶ τροφοφορήσασαν. ᾿Αξιὼ σε, τέχνον, ἀναδλέψαντα εἰς τὸν ἀραγὸν χαὶ τὴν γῆν, χαὶ 
Ν 9» ϑ φῶ ΄ 3 . ἰδ . ὦ .. 3 ϑ 32) 9 ᾽’ ϑκΝνε΄ Ν Ν, Ν ἰφν 9 ΄͵. 

τὰ ἐν αὐτοῖς πσάντα ἰδόντα, γνῶναι ὅτι ἐξ ἐχ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ Θεὸς, χαὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων 
᾿φένος ὅτως γεγένηται. Μὴ φοξηϑῆς τὸν δήμιον τᾶτον, ἀλλὰ τῶν ἀδελφῶν ἄξιος γενόμενος, ἐπΐ- 

αὐτῷ χρᾶτος] λ πρατος 1. ὡς σὶ] ὁ γε ό,.. ὡς σὲ ἄκος. δὰ δα. 

ςοπι.} ὡς σὲ καὶ τὸ ἐϑνικὸν γένος σου κακίςαις μάςιξι κακώσει ς (οὐϊ- 

οεβ8 δεῖ. βασανίσει) μετα ταυτα βασανιει το, 62, 93. βασανιει 
23, 44, 74, 243. Οομηρί. ΑἸεχ. - καὶ ἀφανιεῖ τς. ργφπητῖ. μετὰ 

93. αὑμιν 74. παλιντημιν τοό. τοάλιν ἀποδώσει] σαλιν αποδι- 
δωσιν 111,23, 71, 74ν 243. Οοτρί. ΑΙά, , πάλιν τοό. μετ᾽ ἐλέᾳς] 
μετα τελῆς 74. διὰ τὰς αὐτῇ] δια τὰς ἑαυτὰ 93. α αὐτῇ τοῦ. 

ταυτὰ 64. αφανιει τοῦ. 

ΧΥΠΙΙ. μὴ πλανὼ μάτην] μη πλανὼ μαλλον 1Π|. α μάτην Οτῖ- 
δέῃ. 1. εἰς. ἡμεῖς γὰρ ὃ ἄς. δὰ βη. ζοπι. 7 ἡμεῖς ὑπὲρ ἡμετέρων ἐμαρ- 
τημάτων δίκας τίνοντες, ἵν᾽ ἐν τοῖς πόνοις καϑαρϑῶμεν, ἱκασίως. ταῦτα 
πάσχομεν. Οτΐρεη. 1. εἶς. γὰρ δι᾽ ἑαυτὰς}. 93. καὶ ἱ δὲ ὃ ἑαντὰς ΑΙά. 
ὡμαρτάνοντες)] ἀμάρτοντες 74. Οοτηρὶ. Αἰεχ. εἰς τὸν ἑαυτῶν] εἰς 
τον ἐαντὸον ὅ2. κα τὸν ἑαυτῶν 71. εἰς αὐτὸν 932. κα τὸν Αἰεχ. διὸ 

ἄξια] αξιο (ῆς; ες. π᾿. αξιοι) 23. ἀξια γὰρ 52,771, 74,343. Οὐοπηρὶ. 
α διοςς, τοό. ἄξια καὶ ΑΙ4. μιαθεῖ διὸ ἴῃ σμᾶγ. πιίπογε Αἰςχ. γέ: 

γονε] γιγοναμεν 23. ᾿ 

ΧΙΧ. Σὺ δὲ] ου δὲ 93. ἜΡ ἐπιχειρησασϑαι 62. 
ΧΧ. “Ὑπεραγόντως δὲ] υπερδαλλοντως δὲς. ὑπεράγοντος δὲ 93, 

τοό. ἡ μήτηρ ϑαυμαςὴ) ἡ μητηρ αγαϑη ΠΠ. ἡ μητηρ ἡ ϑαυμαςη 
6:5, 64, 93. ᾿ ἡ ϑαυμαςη μητῆρ 71. υἱὲς ἑπ] ὦ} τγ. 19. τες ἐπΐα υιες 
55. διὰ τὰς ὅς. δὰ Άπ. Τοπ,.1 διῶ ἐλπίδα Θεξ ς Οοάϊςες ϑεγρῖϊ. 
ἐπι ὶ Κύριον} ἐπι τὸν Κυριον 62, 64, 93. ἐπὶ Κυῤίω Οοὔρρὶ. ᾿ 

ΑΙ. Ἕκαρον δὲ αὐτῶν] ἑκαςον δὲ τῶν ανϑρωπὼν ΠΙ|. τῇ τα- 

τρίῳ φωνῃ} - λεγουσα 10, (ς2. ὑΐ Υυἱάἀετυτ) 64. τ πατρωὰ φωνη λε- 

γουσα 62, 93. γενναίῳ] γενναίως 71. γενναίῳ πεπληρωμένη φρο- 

νήματι] νιε ἐλέησον με γεναιου πεπληρωμένη Φρονημάτος 19. υἱε ελε- 

ἡσον με γενναίω τέπληρωμ.. φρονημ. ς2, 64, 93. υἱε ἐλεῆσον με" γεν- 

γαιου φρονημᾶτος πεπληρωμ. 62. γενναίως πεπληρωμεένω φρονημ. τού. 

καὶ τὸν ϑῆλυν λογισμὸν] καὶ τὼ ϑηλὺυ λογισμὼω ἴρ. καὶ τὸν ὅηλὺν λο- 

γισμον 62, 74. ἄρσενι 'ϑυμῷ διεγείρασα ] ἀρρενι διεγειρασα ϑυμὼ 

το, ὅ:, ὅ4, 93. ἄρσενι ϑυμὼ διηγειρε ξ2. ἄρσενι ϑυμὼ εἐγειρασα 71. 

αρρενι ϑυμω διεγειρασα 74. λέγουσα τρὸς αὐτὲς] ἐλεγε προς ἀντες 

19, ὅα, 64, 93. και λεγεσᾶ 23. ἔλεγον τσρος αὐτὲς 55. 

ΧΧΙΙ. Οὐδ᾽ οἶδ᾽ ὅπως] εκδ᾽ οιἰδα τως τοό. ἐκ οἶδ᾽ ὅ ὅπως Θοιὼρί. 

ΑΙά. ΑΙεχ. εἰς τὴν ἐμὴν] ροηΐξ ροξ ἐφανητε 93. ἐφάνητε κοιλίαν] 

ἐμφανητε κοιλιὰν 62. ἴτ. 64. τὸ πνεῦμα] -Ἐ τε 92,93. οὐκ ἰγὼ 

διερύϑμισα] ουκ ἐγὼ διεριϑμησα 62. αἀδὲ ἐγὼ διερύϑμισῶ τοό. οὐὰ 

ἐγὼ ὁ διερύϑμησο, ΑΙά. 
ΧΧΙΙ. πλάσας ἀνϑῥ. γένεσιν καὶ] χ 71. 

ανϑρωπου γένος τ, 62, 64, 9. καὶ πάντων} 
ατοά. ἐξευρὼν γένεσιν] ἐξευρων φρονησιν 19, 64, 93. 

φρονησιν 52. εξερευνων φΦρονήσιν 62. ἴΓ. 74. Ὺ τού. 

-πάλιν] καὶ τὴν ζωὴν τὸ πγευμα παλιν υμιν 62. 

ἸὰΝ γάρ γένεσιν] 

Ἢ εξ Ἔρᾶνε 74. 
ῥευνων ( ἢς) 

καὶ τὸ νεῦμα 

ὑμῖν παλιν] ττ. 64, 
3 

.ΧΧΙΝΨ. ὑφορώμενος φωνὴν] ὑπερορωμενος Φωνὴν το, 62, 64, 93. 

ἐπίςου] ἐπιφουτο 19, 23, 52, 64,93. ἅμα τόλετιεῖν)] α ἀμὰ 23. 
ΡΓϑεπτ. το 62. τῦλουτ. καὶ μάκαρ. τοοιήσειν] τλόσιον αὐτὸν τοι- 
ἥσειν καὶ μακαριςὸν Ορεη. ἰ. 220. καὶ μακαριςὸν] καὶ μακαριςων 
62. ποιήσειν} ῥγατηϊτῖ. ἅμα 23. ὕσιειν γ4. μεταϑέμενον] μετα- 
ϑεμενων 93: Ῥγαβεγηϊττ, καὶ ἰηἴεῦ ὕηοος5 Αἰεχ. μεταϑέμενόν Λε Οτΐρεη. 
1. οἶς. οἷπὸ τῶν ττατρίων νόμων] κα νομῶν 10, ξ5γ)62, 71, 174,93, 343. 
Οοιρὶ. ΑἸά. Οήρεη. Ϊ. οἷϊ. - των τώτριων τού. διαθεῖ νόμων ἴῃ οἤατ, 
πλΐποτε Αἰεχ. καὶ φίλον ἕξειν] εἰς φίλους ἐγκαταταχϑῆναι Οἴξεη. 
Ἰ. εἷς. καὶ χρείας ἐμπιςεύσειν] χαι χρειὰς ἐμπιρευειν 235, ας, ό:, γ4. 
καὶ χρειᾶς «ἐμπιξευσιν τοῦ. καὶ χρείας βασιλικὰς ἐμπιςευϑῆναι 

Οτῖρει. ἰ. οἷς. 

ΧΧΨ. τῷ μειρακίου γενέσϑαι] γενεσϑαι τα μειρακίου 10, 23, 44, 
ξς, ὅ2, 93, τού, 243. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΧΥῚ. ἐπεδέξατο] ἐπεδέξαντο 62. 
ΧΧΥΠ. Προσκύψασα δὲ] τροκυψασα δὲ τοό.- 

Ργϑετηϊῖ. καὶ 23, 62, 64,93. τὸν ὠμὸν τύραννον τὸν ὠμοτυρᾶννον 62, 
64, γ4, 443. Οοπιρὶ. ΑΙά. κι ὠμὸν 71. οὕτως ἔφησε] α θυτως 10, 
όχ, 64; 93. ὅτὼς ἐφη 23, 44. δτως εἰπε 71. τῇ τσατρῴα Φωνῇ] αὶ τῇ 

23. τὴ σατριω φωνὴ 44. 55. ό2, 64, 74. 93. 343. ΔΑΙά. ΑΙεχ. α 71. 

τῇ πατριὰ φωνὴ τοῦ. ᾿ τὴν ἐν γας}} τὴν εγίαςριον 44. περιενέγκα- 
σᾶν σε) βαςασαν σε (πιᾶγρ. υζ ἰπ ΕΔ.) ς2. μῆνας ἐννέα] αὶ ό:. καὶ 

ϑηλᾷσασᾶν σε] κα 62. ᾿ καὶ  ἐκϑρέψασαν σε] α 23,71. καὶ ἀγαγῆ- 

σαν]  σεόᾳ. κο93. καὶ: τροφοφορήσ ασαν] ᾿ σε 23, 62, όςᾳ, 93: 
α 71. τ ἀξίως σε τέκνον τού. καὶ τροφορήσασαν σε ΑἸά. 

ΧΧΥΠΙΙ. ᾿Αξιῶ σε, τέκνον} α Πΐο τού. ργβεπηϊτῖ. νῦν 6 (ὐοάϊςες 
ϑεγρὶϊ. ἀναδλέψαντα ἄς. δὰ ἢἤμ. ςοπ).} α 71. καὶ τὴν γῆν] και 
εἰς τὴν. γὴν 74. ΄ᾶντα ἰδόντα ἀπαντὰ ἰδοντα γ4ᾳ. ὅτι ἐξ ἐκ] οτι 

οὐκ εξ 1Π|,10, 23» 44, 62, 74) 93» τού. Οοπιρῖ. ὄντων] εκ Ὄντων τοῦ. 

ἐποίησεν αὐτὰ) ἴΓ. 19, ὅ2, 93. α αὐτὰ τού. καὶ τὸ ἅς. δά ἥη. 

οοπ}.] α 19. ἅτως γεγένηται} τως γινεται ΠΠ|, 23, 44, 74), τοῦ, 
243. (οπιρὶ. ἬΝ, 

ΧΧΙΧ. Μὴ φοξηϑῆς] καὶ μὴ ὃν φοδηϑης τὸ. μη φοξηϑηναι 23. 
μὴ φοθηϑεις 44. μὴ ἕν φοδηϑεις 62, 93. “μη ἂν φοδηϑης 64. "κ ἄξιος 

γινόμενος} αξιον γινόμενον 23- ἐπίϑεξαι) ἐπιλεξαι το, ςς, 62. το6. 

ἐπιϑέξασϑαι 23. ἵνα ἐν τῷ ἐλέει] ινὰ ἐν τω ἐλεω 62, 64. (93. υἱὲ νἱάε- 

ἴγ.)} κομίσωμαί σε] κομισαι με σε 11]. 

χλευάσασα] 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

΄ 6 2 “2 “ Ῥεεν ψὰ ᾿ ,᾿ ν Ν ' “ 
δεζαι τὸν ϑάνατον, ἵνα ἐν τῷ ἐλέει σὺν τοῖς ἀδελφοῖς σον χομίσωμαί σε. Ἔτι δὲ ταύτης χατα. 

’ ΄ 3 ε ΄“ῸἊ 7 , δ 

λεγόσης ὃ νεανίας εἶπε, Τίνα μένετε; ὃχ ὑπαχϑω τὰ τπροςάγματος τῇ βασιλέως" τῷ δὲ τῳροςά. 
γματος ἀχόω τῷ νόμε τῇ δοϑέντος τοῖς πτατράσιν ἡμῶν διὰ Μωυσέως. Σὺ δὲ πτάσης καχίας εἰ. 

ὴς ψενόμενος εἰς τὸς Ἑξραΐες, οὐ μὴ διαφύ ἂς χεῖρας τ ΘεδΒ. Ἡμεῖς γὰρ διὰ τὸ ὁ ρετὴς γενόμενος εἰς τὸς Ἑδραίες, οὐ μὴ διαφύγῃς τὰς χεῖρας τῇ Θεξ, ς γὰρ διὰ τὰς ἑχυ. 
Ζ 2 4 ᾿, 3 ΄ "“Ἂ ΄ ε " ᾿ 7 “, , 

τῶν ἁμαρτίας πάσχομεν. Εἰ δὲ χάριν ἐπιπλήξεως χαὶ ππαιδείας ὁ ζῶν Κύριος ἡμῶν βραχέως 

ἐπώργιςαι, χαὶ ““άλιν χαταλλαγήσεται τοῖς ἑαυτῇ δόλοις. Σὺ δὲ ὦ ἀνόσιε, χαὶ πάντων ἀγϑρώ-. 
χων μιαρώτατε, μὴ μάτην μετεωρίζου φρυατ)όμενος ἀδήλοις ἐλπίσιν, ἐπὶ τὰς δόλες αὐτῷ ἐπαιρό-. 
μενος χεῖρα. Οὔχω γὰρ τὴν τὸ παντοχράτορος ἐπόπ]δ Θεξ χρίσιν ἐχπέφευγας. Οἱ μὲν γὰρ γῦν 

ν ες ΄ 3 ΄ ““ 7 “ ᾿: 
ἡμέτεροι ἀδελφοὶ βραχὺν ὑπενέγχαντες πόνον, ἀεννάβ ζωῆς ὑπὸ διαϑήχην Θεᾷ πσεχ]ώχασι- σὺ δὲ 
Ψ- ΜΕ ὡς ζ΄ Ζ ΤῊΝ ͵7 ρ ε 7 3 ᾽’ὔ δα ἣΝ ᾿. Ζ δ᾿ ἢ 

τῇ τῷ Θεβ χρίσει δίχαια τὰ πρόςιμα τῆς περηφάνδς ἀποισῃ: Εγο δὲ χαϑάπερ οἱ ἀδελφοί 
μου, χαὶ σῶμα, χαὶ Ψυχὴν προδίδωμι περὶ τῶν πτατρίων γόμων, ἐπιχαλύμενος τὸν Θεὸν ἵλεων 
ταχὺ τῷ ἔϑνει γενέσθαι, χαὶ σὲ μετὰ ἐτασμὼν χαὶ μαςίγων ἐξομολογήσασϑαι, διότι μόνος αὐ. 
τὸς Θεύς ἐςιν, Ἔν ἐμοὶ δὲ χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς μου φῆναι τὴν τῇ σππαντοχράτορος ὀργὴν τὴν ἐκὶ τὸ 

7 ἡμῶν γένος διχαίως ἐ ἔγην. Ἔχϑθϑυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς. τό Σ χὸδ ὦ σύμπαν ἡμῶν γένος διχαίως ἐπηγμένην. μος ὁὲ γενόμενος (γ τᾶτῳ παρὰ τὲς ἄλ- 
λες χειρίςξως ἀπήντησε, πσιχρὼς φέρων ἐπὶ τῷ μυχτηρισμῷ. Καὶ ὅτος ὃν χαϑαρὸς τὸν βίον μετ. 
ἥλλαξε, παντελὼς ἐπὶ τῷ Κυρίῳ πεποιδώς. Ἐσχάτη δὲ τῶν υἱῶν ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε. Τὰ μὲν 
ὃν περὶ σπλαγχνισμᾶς, χαὶ τὰς ὑπερξαλλάᾶσας αἰκίας ἐπὶ τοσϑτον δεδηλώσϑω. ᾿ 

ΙΟΥΔΑΣ δὲ ὁ Μακχχαξαῖος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, πταρεισπορευόμενοι λεληϑότως εἰς τὰς χώμας προσ- 
εχαλδγτο τὰς συγ[ενεῖς, καὶ τὸς μεμενηχότας ἐν τῷ Ἰοδαϊσμῷ προσλαβόμενοι συνήγαγον εἰς ἕξα- 
χισχιλίες. Καὶ ἐπεχαλᾶντο τὸν Κύριον ἐπιδεῖν ἐπὶ τὸν ὑπὸ πάντων χαταπατόμενον λαὸν, οἰχτεῖ: 

Ν, Ἁ, Ν Ν Ν ἐνςνπ Ὃ 3 δῶ 9 4 ΄ 3 ἣν ἿΝ Ν Ἂν ρα! δὲ χαὶ τὸν γαὸν, τὸν ὑπὸ τῶν ἀσεξῶν ἀνθρώπων βεξηλωϑέντα, ᾿Ελεῆσαι δὲ χαὶ τὴν χατα.-. 
΄ ΄ Ν ΄ 3 » ΄ Ν ἰα ΄ ΝΣ 3" ςε 4 φϑειρομένην πόλιν χαὶ μέλλεσαν ἰσόπεδον γίνεσθαι, χαὶ τῶν χαταδοώντων πρὸς αὐτὸν αἱμάτων 

εἰσαχδσαι, Μνησϑῆναι δὲ χαὶ τῆς τῶν ἀγαμαρτήτων γηπίων «παρανόμου ἀπωλείας, χαὶ περὶ τῶν 

ΧΧΧ. καταλεγέσης) καταλγηγεσης ΠΠ|. καταλὴη σης ῖ , 33» καὶ σὲ --ἰξομολογήσασϑαι)] κουπὶ ἱπίετπηιεά, γε ὙἿΎ γέσης ἴρ μολογὴ 
«ε ’ ψφ «ε 

ὁ νεανίᾶς εἰπε] ὁ 

Ἔ ταχὺ 10, 62, 93- 
1ιού, 243. ΟΟμΡ]. καταληλογεσης (ῇς) ςς. 23. μόνος αὐτὸς] ττ, 64. Θεός ἐριν] εξιὶν ὁ Θεὸς ἡμῶν 62. ἴτ. 93. 
νεᾶνισκος εἰπε 23. εφη ὁ νεανιας 71. εἶπε] ἐφη 44. Τίνα μενέτε] ΧΧΧΨΠΙ.. Ἐν ἐμοὶ δὲ] α δὲ 64. τῆναι] ξησαι Π], ςς, γ4, τού, 
τι ἀνάμενετε 19) 62, 64, 74: ἐχ ὑπακόω] εχ υπακεσω 9,4. τῶ χ43. Οοπιρί. ἐπὶ τὸ σύμπαν] ἐπι τα συμπαντος τοό. ἡμῶν γέ- 
βασιλέως) κα 71. τῇ δὲ ττροράγματος] 19, 62,64,71,93. ἀἰκέω] νος] ἡμῶν γενες τοό. ἐπηγμένην] ἐπημμανὴν 111, επινενηγμενὴν 10, 

τὰ νόμε] Ῥγατηΐτ. ἀλλα 
τὰ δοϑίντος διο. δὰ ἤμ,. σοπι. 33. αὶ φυτὰ ἱπίεγπιθά, γ1.. τοῖς 

διὰ Μωυσέως] δια Μωσην 

δὲ το, 62, 64. 93. ἐνακβω 23. κα 71. 
71. 
πατράσιν ἡμῶν] τοις σατρασιν ὑμων 74. 
ΠΠ. δια Μωσεως 9323. δια Μωση τοῦ. 

ΧΧΧΙ. εἰς τὰς ἙΖδραίες] α τὸς 64. : 
-ΧΧΧΙΠ. διὰ τῶς ἑαυτῶν] δια τας αυτων λ4. πάσχομεν] ρτα- 

τ, ταυτα ςς. ᾿ 
ΧΧΧΠΙΙ, Εἰ δὲ χαριν] εἰ δὲ και χαριν 62, 64, 93. Κύριος ἡμὼν] 

Κυριος ἡμᾶς τοό. βραχέως ἐπώργιςαι) βρᾳχεως τταρωργιγαι 23. 
βραχαιος ἐπωργιξαι ὅ2. -Ἐ σοι τού, 

ΧΧΧΙΝΨ, καὶ πάντων ἀνθρώπων] α ἀανϑρωπὼν 23. κ 71. μια- 
βώτατε)] α γ1. φρυατήόμενος] φρυτΐομενος 1. φρατίομενος γι. 

93. επενηνεγμένην 62, ὅ4. : 

ΧΙ,. Καὶ ὅτος ἂν καϑαρὸς] καὶ ὅτὸος καϑαρως 19. καὶ ὅτὸς ἂν 

καϑαρως 44, ςς,71. ΑΙεχ. καὶ τὼς ἐν καϑαρὼς 62, 1οό. τὸν βίον] 

α 19, 23, 44, 5, 62, 71, 745) 93,) τού, 243. (ογηρ!. μαδεῖ ̓π οἰιογδέξ. 
τηΐποῖα ΑἸαχ. μετήλλαξε] απηλλαξὲέ το. 

. ΧΙ. ἐτελεύτησε] εἐτελευτῷ 44. Εν Ὡς μὴ 

ΧΙ]. περὶ σπλαγχνισμὲς] ὥερι τὸς σπλαγχνισμᾶς 23, 445 ξς, 

ό2, 64. γ1, (93. υξ νἱἀείυγ) τού. (ὐοπιρὶ. Αἰεχ. περι τε σπλαγχνι- 
ὅμου 74. αἰκίας] πιᾶτᾷ. 8Ό αἱ. πι. κακοιας τοό. ἐπὶ τοσᾶτον] ἐπι 
τοσουτω τού. ᾿ 

ΕἾ Ἰδδας δὲ] ργατηϊ. ὁ 243. Α14: ᾿Ιάδας δὲ ὃ Μακκαᾷ.] [αϑὰς ὃ 
ἀδήλοις ἐλπίσιν] τ. τοό6. ἐπὶ τὰς ὅτε. δὰ ἔῃ. ςοπ. ἴε4.}1 71. ἐπὶ 
τὰς δέλες} ἐπι τες δελοις το, 62. ἐπι τὰς δρανιες παῖδας 23, 44, ς2, 
45» 74» τού, 243. (οπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. αὐτῷ] αὶ 23,44: 74, τοῦ, 243. 
ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸ. ΑἸεχ. ἐπαιρόμενος χεῖρα] α.το, 62, 93. ἐπαιρόμενος 
χεῖρας, ἡμεῖς γαρ δια τας εαυτων ἁμαρτίας πάσχομεν 23. ἑπαραμε- 
γος χεῖρα ὅ4, τοῦ. ΑἸεχ. - 

ΧΧΧΥῚ. Οἱ μὲν γὰρ} α μὲν 23, γι νῦν ἡμέτεροι] α νυν 71." 
ὑπενέγκαντες τόνον] ἐπενέγκαντες τῦονον 1Π1. νπενεγκοντες ονον 44. 
ἐπενέγκαντες χείρα το6. ἀξννάᾳ φωῆς] -- ἔτυχον 71. ὑπὸ διαϑήκην 
ὅζς. Δ( ἤη. σοπ. 38,1. )γ1. ὑπὸ διαϑήκην ΘεξΣ] υπο διαϑηχῶς Θεε 
62. υποϑήχην Θὲξ 74. υπὸ διαϑηκης Θεὰ 93, τού, ἢ κρίσει δίκαια 
ἴ, 10, 62, 93. τρόςιμα] τροριγμα 93. ὠπαϊσῃ} ποιήσει (ἢ) 
ό2. ποιήσεις 93. 

ΧΧΧΨΥΊΙ. Ἐγὼ δὲ] 44. ἀδελφοί μου] κα μου 4, ςς, 74, τοό. 
Οὐρὶ. ΑἸά. μιδδεὶ μου 'π ςἢαγδδδ. τηΐποσε Αἰεχ. καὶ ψυχὴν] και 
τυχὴν 1Ἰο6ό. τοροδίδωμι} τροσδιδωμι ςς. Οοη. τοερὶ τῶν. πα- 
τρίων] ὑπερ των τσᾶτρωων 44. ἐπικαλέμενος τὸν Θεὸν] ἐπικαλεμενοι 
τὸν Θεὸν 1]. ἵλεων ταχὺ] 'λεως ταχυ 111,23, τού." αὶ ταχν ιο. 
'λέῳ 62. ιλέων ταχεως ὅ4. ιλεω ταχὺ 74. ἰλέως 93. τῷ ἔϑνει] 

καὶ Μακκαῦ. 44. ἴαδας δὲ ὁ καὶ Μακκαῦ. ς2, ςς, ὅδ, 64, 71, 74, 
τοό. εἰς τᾶς κώμας] αὶ εἰς Οοπηρί. τὰς συγίενεῖς] τας συγκαινεις 

(8ς) ὅ2. α τὲς Αἰεχ. καὶ τὰς μεμενηκότας] Ζαιν τες ἐμμεμενῆκο- 
τας 64, 93. 

εἰς ἑξακισχιλίους εἰς ἐξακοσιους 93. κα εἰς ΟΟὨΡΪ, 
Π. Καὶ ἐπεκαλᾶντο] καὶ ἐπεκαλέσατο 62. τὸν Κύριον] τον Θεὸν 

ιοό. ἐπιδεῖν] ἐφιδεῖν 1Π|, 23. ἐπὶ τὸν ὑπὸ. τρτάντων] ἐπὶ τὸν ἐπὶ 
πάντων 19. τὸν ἔπι ταντων 44. κα ἐπὶ ξ 4571, 74) 1ού, 443. (πρὶ. 
ΑΙ. κα καταπατέμενον λαὸν] καταπόνεμενον λῶον 11], 44, 64, 71, 74» 
τού. Οοπιρὶ. ΑΙά. καὶ τὸν ναὸν] καὶ τὸν νεῶν 19. τὸν ὑπὸ τῶν] 
τῶν ὑπὸ ταντὼν ἴρ, ἐξ, 62, 64. κ τῶν ξ2. τῶν ὑπὸ ταντων 93. 

ὠσεξὼν ἀνθρώπων] βεξηλων ανϑρωπωὼν᾽ ξ2. ἴΓ, 64. ἀνϑρώπ. βεξηλ.] 

τ. 44. βεξηλωθέντα] καταποϑέεντα ς2. 

111. ἰσόπεδον γίνεσϑα!] οἰκοπεδὸν γινεσϑαι 19. 

ξοώντων] καὶ των καταξορυντων ΠΙ. καὶ τῶν καταβοώντων δο. δὰ 
ἤη. ςοηι.} α 23. 

ΙΝ, Μνησϑῆναι δὲ] ρταρηνῖι. καὶ ΑΙοχ. πιαρανόμε] ἀνομε γ4. 
γενομένων εἰς τὸ] γινομένων εἰς τε τὸ 233. βλασφημιὼν] βλασφημῶν 

Ά 5 

19. καὶ μισοπον.} αὶ και 423. 

προσλαβόμενοι] τροσλαμξδανομενοι .23,) 62, 64, ὅᾺ 
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Γενόμενος δὲ ἐν συςήματι ὁ Μαχ- 
χαξαῖος, ἀνυπόφατος ἤδη τοῖς ἔθνεσιν ἐγίνετο, τῆς ὀργῆς τῇ Κυρίδ εἰς ἔλεον τραπείσης. Πόλεις 

. ᾿ Ν ὲ Ἂν ρἊ} ἴω - Ὲ ρῸ 

γενομένων εἰς τὸ ὀγομα αὐτὸ βλασφημίων, καὶ μισοπονηρῆσαι. 

Ν Ἁ, ΄ 3 ΄ 3 », » 

δὲ χαὶ χώμας ἀπροσδοχήτως ἐρχόμενος ἐνεπίμπρα, χαὶ τὰς ἐπικαίρους τόπους ἀπολαμξάνων, οὐκ 
39. 7 ἰω δ“ 

ὀλίγας τῶν πολεμίων ἐγίχα τροπόμενος. Μάλιςα τὰς γύχτας πτρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιξελὰς συν-- 
Ν 3 ΄ ρ᾿ [ων ρῶ [ω.] ἴω 

εργὲς ἐλάμξανε' χαὶ λαλιά τις τῆς εὐανδρίας αὐτῷ διεχεῖτο σανταχῆ. Συνορῶν δὲ ὁ Φίλιππος 
ν Ἀ, 3 Ν ᾽ ΄ Ἁ, ρ 

χατα μιχρὸν εἰς πυροχοπὴν ἐρχόμενον τὸν ἄνδρα, πουχνότερον δὲ ἐν ταῖς εὐημερίαις προβαίνοντα, 
Ν ρῷ ν , 7’, Ν ᾿ », δὺς, οὲ 

πρὸς Πτολεμαῖον τὸν χοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης ςρατηγὸν ἔγραψεν ἐπιδοησεῖν τοῖς τῇ βασιλέως 
΄ ε Ν, ΄ ᾿ ἴω ζω 

πράγμασιν. Ὃ δὲ ταχέως προχειρισάμενος, Νιχάγορα τὸν τῷ Πατρόκλου, τῶν τπτρώτων φίλων, 
3 ΄ ε ξ΄ ’ » 3 9 ΄ ρ᾿ 4 : Ν ΄ Ἄς; 9 ’ ϑ 

ἀπέςειλεν, ὑποτάξας πσπαμφύλων ἔϑνη οὐχ ἐλάτ]ους τῶν δισμυρίων, τὸ σύμπαν τῶν ᾿Ιουδαίων ἐξ. 
ἰδ ΄ ΄ Ν, » “Ὁ Ἂν, Ψ ΡῚ ρώ 

ἄραι γένος" συνέςησε δὲ αὐτῷ καὶ Τιοργίαν ἄνδρα ςρατηγὸν, καὶ ἐν ππολεμικαῖς χρείαις “πείραν 
Ν : Δ ΄ δὲ ε , ν» Ζ΄ », » ᾽ν 7 »- 
ἔχοντα. Διεςήσατο δὲ ὁ Νιχάγωρ τὸν φόρον τῷ βασιλεῖ τοῖς Ῥωμαίοις ὀντα ταλάντων δισχιλίων 
3 φ᾿ “᾿ δ Ί, 9 ΄ 9 ξ΄ 9 

ἐχ τῆς τῶν ᾿Ιουδαΐων αἰχμαλωσίας ἐχπληρώσειν. Εὐθέως δὲ εἰς τὰς σαραϑαλασσίους πύλεις 
32 ΄ ᾿ ΄ 959 3 9 Ν 9 δ 

ἀπέςειλε πτροσχαλόμενος ἐπ᾿ ἀγορασμὸν ᾿Ιδδαϊχῶν σωμάτων, ὑπισχνόμενον ἐννενήχοντα σώματα 
΄ ΄. 9 ’ ρ᾿ Ι 

ταλάντα πιαραχωρήσειν' οὐ προσδεχόμενος τὴν πταρὰ τῇ “πφαντοχράτορος μέλλσαν «πταραχολου- 
Ζ΄ 2), » “ς᾽. Ν᾿ “ ἊΝ “ 

υήσειν ἐπ᾿ αὐτῷ δίχην. Τῷ δὲ ᾿Ἰόδᾳ προσέπεσε περὶ τῆς τῇ Νιχάγορος ἐφόδε" χαὶ μεταδόντος 
2. “9 ρὰ ᾿ 39 “Ὁ ἊΝ ρῶ " “. 

αὐτῇ τοῖς σὺν αὐτῷ τὴν πταρεσίαν τῇ ςρατοπέδου, Οἱ δειλανδρδντες χαὶ ἀπιςβντες τὴν τῇ Θεδ 
“΄  “ ν ' - 

δίχην, διεδίδρασκον, καὶ ἐξετόπιζον ἑαυτάς. Οἱ δὲ τὰ περιλελειμμένα πάντα ἐπώλδν, ὁμδ δὲ τὸν 
“ 24» 2 ΄ “ - “ , μ᾿ : 

Κύριον ἠξίεν ῥύσασϑαι τὰς ὑπὸ τῇ δυσσεξξβς Νιχάνορος πρὶν συντυχεῖν πεπραμέναες" Καὶ εἰ μὴ 
δι᾽ 8 ἈΝ ἐλλαὰ διὰ Ἁ, Ν Ν ΄ 3 “Ὁ δ ϑη |  φῳ ““ 8 5 9 " ϑ ’ 

ν᾿ αὐτὰς, ἀλλὰ διὰ τὰς πρὸς τὸς πατέρας αὐτῶν διαϑήχας, χαὶ ἔνεχεν τῆς ἐπ᾿ αὐτὲς ἐπιχλήσεως 
“- “ Ν “ᾷἄ,,3Ψ. ν ι. .,, ΄Ἂ Νν ε ρδ ΝΝ Ν Ξν Ψ 

τῇ σεμνδ χαὶ μεγαλοπρεπδς ὀγόματος αὐτᾶ, Συναγαγὼν δὲ ὁ Μαχχαξαῖος. τὰς περὶ αὐτὸν ὄντας 
. » ".». ε “ “ι᾿ Ν “᾿ ν ΄ ν. » » “. 

τὸν ἀριδ μὸν ἑξαχισχιλίους, πταρεχάλει μὴ χαταπλαγῆναι τὰς πολεμίους, μηδὲ εὐλαξεῖσϑαι τὴν 

τῶν ἀδίχως παραγινομένων ἐπ᾿ αὐτὰς ἐθνῶν πολυπλησίαν, ἀγωνίσασϑαι δὲ γενναίως, Πρὸ ὀφϑαλ: 

μῶν λαξόντας τὴν ἀνόμως εἰς τὸν ἅγιον τόπον συντετελεσμένην ὑπ᾿ αὐτῶν ὕξριν, χαὶ τὸν τῆς ἐμ- 
ΓΤ Ὅτ τὸ ΧΩ Ε χὰ ἊΣ το σῷ ὟΣ) 
ἐἐει. “ιλλκονν λα 2 ἐπὶ (ν᾽: . 

.. ἐν συρήμ. ὁ Μακκαῦ.] ὁ Μακκα. ἐν συρημ. 44 ςς, τού, 243. σωμάτων) Ἰουδαίων σωμάτων 1], 44, ς 71, 74. τού, 243. (οηιρΪ. 
Οομρὶ. ΑἸεχ. κα ὃ 74. ἐγίνετο] ργαεπηϊτῖ, εἰς ὀργὴν ζα. ἐγένετο 71. ΑἸά, α Ιεδαΐκων 52. ὑπισχνέμενον] ὑπισχνεμενος 1Π]| 44, ςς) 62, 
εἰς ἔλεον] τσρος ελεόν το, 62, 64, 93. )1ιν, τού, 243. Οοπιρῖ. ΑΔ. τυαραχωρήσειν] τταραχωρησιν 44, 93, 

ΨΙ. Πόλεις δὲ] καὶ τσολεῖς το. ῥτρεπηῖττ, καὶ ό2,93. Πόλεις δὃ ιοό. παραχώρησεις 62. ταρακολεϑήσειν] τψαρακολεϑεσαν 11]. 

καὶ κώμας] κωμας δὲ καὶ τολεις 44. καὶ κώμας] καὶ χωρας, ς-2, αρακολουϑήσιν 93. ἐπ᾿ αὐτῷ δίκην] δικὴν αὐτὼ το, 62. α ἐπ᾿ 64, 

93», τοό. Αἴεχ. 

κα τις 23, ξ 8, 62, 64, 71. 

ι 

τού. Αὐῶμνι. ἀπροσδοκήτως] απροσδοχητος 93. ἐρχόμενος] ἐπέρχο- 

μένος 10, 23) 62,093. ἐνεπίμπρα] ἐνεπιπρὰα 23. τὰς ἐπικαίρες τό- 
πους] κα 1οό. ὠπολαμδάνων] λαμδανων τοῦ. 
βῃη. ςοπι.] οὐκ ολιγων δὲ τοτωματων τῶν τσολεμίων ἐποιεῖτο τληθη 23. 

ἐνίκα τροπέμενος) τροπεμενος ἀνηρει ἀδάχ᾽10, 52, 62, 93. κα ἐνίκα ςξ; 
τοῦτ .71,74) τού,243. Οοπηρ!. -Ἐ πολλῶν ττωματῶν ἐποιεῖτο τοληϑή ἂν- 

αἴρων 64. δαθεὶ ἐνίκα ἰῃ ομαγδέϊ. ταΐμογε ΑἸεχ. 
ΨΙ1. Μάλιρα] -Ἐ δὲ 23» ἐς, ὅ2, 64,93. τοιαύτας ἐπιξουλὰς] 

τοιαντας ἐπιξολας. 111, 23,923. καὶ λαλιά τις] καὶ λαλιαν 11. 
τῆς εὐανδρίας] α τῆς 93» 1ο6. διεχεῖτο 

σσανταχὴ] διηχειτο πανταχη 1], τοό. διεχειτο τανταχρου 23, 62, 

ό4, 93. διηχειτο τοανταχῇ ἐς. 
ΥἼΠ1. κατὰ μικρὸν] ῥγαεπιῖεῖ. οὐ το, ὅ2,93. ἐν ταῖς εὐημερίαις] 

αν 43, 64,93. τῆς εὐημεριας ὅ2. τροδαίνοντα] τροσθαινοντα 64. 

πράγμασιν] τρογαγμᾶσιν ξς. 
ΙΧ. Ὁ δὲ ταχίως] ὁ δὲ Πτολεμαιος ταχεως ὅ2, 64) 93. Νικα- 

νορα] Νικάνορ ὧν (ἢς) ὅ2. τὸν τῇ Πατρόκλε!] τῶν τε Πατροχλε ὁ 4. 

τῶν ταρώτων φίλων] -Ἐ οντα 19, 645) 93. τῶν Ὡρωτὼν φιλον οντα 62. 

ἀπίςειλεν] ατοό. ὑποτάξας ᾿τυαμφύλων] - υποταξας παάμφιλον 

οντα ός. αποταξας ταμφυλων 64. ' ταμφύλων ἔϑνη] οχλε Παμ- 

φιλε (ἢς) 22. οὐκ ἐλάτ]ες] οὐκ ἐλατἧον 64. οὐκ ελατίων 93. τῶν 

δισμυρίων] των δυσμυριων 93. τὸ σύμπαν τῶν ᾿Ιουδαίων) το πᾶν τῆς 

Ιουδαιας 111. τὸ συμπαν της ἰπδαιας 23. τῶν συμπαν τῶν Ιεδαιων 

62. τὸ τᾶν τῶν Ἰεϑαίων ΑΙεχ. τῶν ᾿μεδαίων] τῆς Ἰ5δαιας τοό.-- 

συνέςησε δὲ αὐτῷ] συνεξῆσε δὲ αὐτον 62. καὶ ἔν πσολεμικαῖς] καὶ εν 

πολέμω 64. και ἐν πολλαῖς 74- λὲν τού. χρείαις] ργαπητε. καὶ 

πείραν ἔχοντα) τειραν ἔχοντες 62. τ. τού. ΑἸεχ. 

Χ. Διερήσατο δὲ] συνερησατο δὲ ς2. τὸν φόρον τῷ βασιλεῖ] τω 

βασιλεῖ τον φορον τρ, 62, 64, 93. τοῖς Ῥωμαίοις] ῥγαεγηϊτῖ. τὸν 62, 

93- ταλάντων δισχιλίων ταλαᾶντων εκᾶτον 10. (6. [οτ. εἑχατων.) 

ταλαντων δισμυρίων 64. ἐκ τῆς τῶν 15δ.}] λ τῶν 44. ἐκπληρώσειν} 

ἐχπληρῶσιν 44, 64, 71) 93» τού, 243. ΑΙά. 

ΧΙ. τροσκαλέμενος] τροκαλεμενος ΠΠ, 243. Οοπιρὶ. 

γο:. Υ'. 

᾿Ιεϑαϊκῶν 

οὐκ ὀλίγους δτο. δά. 

ΧΙ]. περὶ τῆς τ2 ρτγατλῖτ, τῶν 23. α τῆς ςς. μεταδόντος αὐ- 

18} α αὐτῇ 23, 44, ξξ) 717) 74» 1ο6, 243. (πρὶ. διαδεῖ αὐτῷ ἴῃ οΠδγ. 

τηΐηοσε Αἰθχ. | 

ΧΠΙ. Οἱ δειλανδρᾶντες} οἱ δὲ δειλανδρουντες 23, 71.. οἱ δηλαν- 
δρουντες 74. καὶ ὠπιρᾶντες] καὶ ἀπείϑεντες τοό. τὴν τῷ Θεξ δὲ- 
κῆν] τῇ τὸ. Θεὲ δίκη 19, ὅς, 64) τοό6. τὴν τὰ Θεδ δικαίαν κρισιν ἐς. 
διεδίδρασκον] -Ἐ ἑαντὲὰς ἰῃῖοεῦ σὸς Αἰεχ. καὶ ἐξετόπιζον ἑαυτάς] 

καὶ ἐξετονιζὸν εαντες τῷ, 62. εαυτες καὶ ἐξετοπιζον 23, ς 5) 71» τού, 
243. Οοπιρὶ. δαθεῖ ἑαυτὰς ἰπ ομαγαέξ. πήποτς ΑἹεχ 

ΧΙΥ. τὰ περιλελειμμένα] τα περιλελυμμεένα 62. τὰ ταραλε- 
λειμμενα ό4. τὰ σεριειλημενα τοό. τᾶντα ἐπώλεν] ἀπαντὰ ἐπω- 

λὲν 44. τὸν Κύριον] καὶ τὸν Κυριον τοό. 
ΧΥ. Καὶ εἰ μὴ] καὶ εἰμι 93. τὰς πατέρας αὐτῶν] τε πατρο; 

αὐτῶν ιο6. διαϑήκας ρταευντῖ. γενομένας 19, 62, 64, 93. συνθή- 
κας 22. καὶ ἕνεκεν] καὶ ἐνεκα 44, ς ς, 74» τού. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. τῆς 
ἐπ᾿ αὐτὰς] τῆς αυτα 62. «ῆς ἐπ᾿ αὐτὰ ΑἸοκ. τῇ σεμνξ] τε σεμνοτα- 

τὰ το, ὅ2, 64, 93. καὶ μεγαλοπρεπδς} α 71. ὀνόματος αὐτῇ] ονο- 
μᾶτος ἀντων τοῦ. 

ΧΥῚ. Συναγαγὼν δὲ] συναγαγων ἂν 64, 93. κα δὲ 71. τὸν 
ἀριϑμοὸν] α τον 44, 74» 1τοό. κα 71. Βιαρεῖ τὸν ἴῃ οἰιλγδές. πιΐῃ. ΑἸςχ. 
ἑξακισχιλίους} ροπΐς ἀπῖε οντας 71. τοὺς τοολεμίους] τοῖς δεσμιοις 
111. τοῖς τολεμοις 19,62. τοις τολεμιοῖς 44) 74) τού, 243. (ομΡὶ. 

μηδὲ εὐλαξεῖσϑαι] μη ἐνλαξεισϑαι 93. πιαραγινομένων ἐπ᾽ αὐτὲς] 

πσαραγενομένων ἐπ᾿ αὐτοὺς 1Π|, 64) τοό. ταραγινομενὴν ἐπ᾿ αυτους 

τ λυπ. Πρὸ ὀφθαλμῶν λαβόντας} λαθοντες τῶρο οφϑαλμὼν τὰ 

ὑπ᾽ αὐτῶν συμβησομενα 71. τὴν ἀνόμως] τὴν τῶν ἀνομῶν 23. τὴν 

ἀνόμως ὅτε. δὰ ἔῃ. οοπι.] α 71. εἰς τὸν ἅγιον τόπον] α τοπὸν 64. 

ὑπ᾽ αὐτῶν ὕθριν] υπ᾽ αὐτὸν υδριν 93. τῆς ἐμπιπαιγμένης] τῆς ἐμ- 

παιγμένης 74. αἰκισμὸν] ργαεπιῖις. υπ᾽ αὐτῶν υδριν και 62. ἔτι δὲ 

τὴν] α τὴν 64. : 

41, 

- “ 

“2ιἐ 7 ἐτῶν 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

πεπαιγμένης «πόλεως αἰκισμὸν, ἔτι δὲ τὴν τῆς προγονιχῆς πολιτείας κατάλυσιν. 
Φ ; Ζ΄ Φ Ν 4 “ ε 0 δὲ ϑ,"». » ζ΄ ἮΝ : 
ὅπλοις πσεποίϑασιν ἅμα χαὶ τόλμαις, ἔφήσεν, ἡμεῖς ὁξ ἐπι. τῷ «σαντοχράτορι Θεῷ δυναμένῳ χαὶ 

. 2 7 2.3». ὲ “ νι Ν᾿ ΄΄ 2 εν ΄ χθχχεῖν ἃ ᾿ | 

τὸς ἐρχομένδς ἐῷ ἡμᾶς, χαὶ τὸν ὁλον χῦσμον ἔν εν! γεύματι χαταξαλεῖν πεποίσαμεν. Προσανα- το 
“4 - 2 ΧΝ “ ΄ ᾿ ,΄ 2 ΄ - - ᾿ 

λεξάμενος δὲ αὐτοῖς χαὶ τὰς ἐπὶ τῶν “προγόνων γενομένας ἀντιλήψεις, χαὶ τὴν ἐπὶ Σενναχηρεὶμ 
“ ᾿ ΄ Ζ 3 2 : Ν Ξ - ΔΡΟΩΝς 

τῶν ἑχατὸν ὀγδοήχοντα πέντε χιλιάδων ὡς ἀπώλοντο, Καὶ τὴν ἐν τῇ Βαξυλωνίᾳ τὴν Φρὸς αὐτὲς 
«εξ ε , δ. Ν ΄ » ᾿ ᾿ 

Γαλάτας παράταξιν γενομένην, ὡς οἱ πάντες ἐπὶ τὴν χρείαν ἦλϑον ὀχταχισχίλιοι σὺν Μαχεϑύσι. 
τετραχισχιλίοις" τῶν Μαάχεδόνων ἀπορουμένων, οἱ ὀχτακισχίλιοι. τὰς δώδεχα μυριάδας ἀπώλεσαν 

᾿ διὰ τὴν γενομένην αὐτοῖς ἀπ᾿ ἐῤαν βοήδειαν, καὶ ὠφέλειαν «πολλὴν ἐλαξον. Ἐφ᾽ οἷς εὐθαρσεῖς 
αὐτὰς πταραςήσαξ, χαὶ ἑτοίμες ὑπὲρ τῶν νόμων χαὶ τῆς πιατρίδος ἀπουνήσκειν, τετραμερές τι τὸ 

ςράτευμα ἐποίησε" τάξας καὶ τὰς ἀδελφὲς αὐτῷ “προηγουμένους ἑκατέρας τάξεως, Σίμωνα χαὶ 

Ἰώσηφον καὶ Ιωνάϑαν, ὑποτάξας ἐχάςῳ χιλίους πρὸς τοῖς πεντακοσίοις, "Ἔτι δὲ χαὶ Ἐλεάζα. 
ρον, παραγνὲς τὴν ἱερῶν. βίδλον, χαὶ δὲς σύνϑημα Θεδ βοηϑείας, τῆς πρώτης σπείρας αὐτὸς ρο- 

ηγόμενος, συνέξαλε τῷ Νικάνορι. Γενομένε δὲ αὐτοῖς. τ πταντοχράτορος συμμάχϑ, κατέσφαξαν 
κὸ 

Ί; Ν ρ ’ », ρὸ 

τῶν “πολεμίων ὑπὲρ τοὺς ἐγναχισχιλίους, τραυματίας δὲ χαὶ τοῖς μέλεσιν ἀναπήρους τὸ παλεῖςον 
μέρος τῆς τὰ Νιχάνορος ςρατιᾶς ἐποίησαν, πἄντας δὲ φυγεῖν ἡἠνάγχασαν. Τὰ δὲ χρήματα τῶν 

παραγεγονότων ἐπὶ τὸν ἀγορασμὸν αὐτῶν ἔλαξον' συνδιώξαντες δὲ αὐτὰς ἐφ᾽ ἱκανὸν, ἀνέλυσαν 
ὑπὸ τῆς ὥρας συγχλειόμενοι. Ἦν γὰρ ἡ πρὸ τῇ σαξξάτου, δὲ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐμαχροϑύμησαν 

χατατρέχοντες αὐτός. ᾿Οπλολογήσαντες δὲ αὐτῆς, χαὶ τὰ σχῦλα ἐκδύσαντες τῶν “Πολεμίων, 
“ 3 “ Ν 2 “ ψη 7 ὧν ᾿ περὶ τὸ σάξξατον ἐγίνοντο, περισσῶς εὐλογδντες, χαὶ ἐξομολογέμενοι τῷ Κυρίῳ τῷ διασώσαντι 

ϑ᾿ ρ0 Ἂ Ν 7 ρὸ ϑ 

αὐτὲς εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀρχὴν ἐλέες τάξαντος αὐτοῖς. Μετὰ δὲ τὸ σάδθατον τοῖς ἠχισμέ- 

γοις, καὶ ταῖς χήραις, καὶ ὀρφανοῖς, μερίσαντες ἀπὸ τῶν σχύλων, τὰ λοιπὰ αὐτοὶ χαὶ τὰ παιδία 
᾿" ν τ ᾿ “ Ν ΄ ΟΝ ν ε ΄ ΄ ν », “2 ΄, 

. ἐμερίσαντο. Ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι, χαὶ χοινὴν ἱκετείαν ποιησάμενοι, τὸν ἐλεήμονα Κύριον 

ΧΥΤΠΙ. Οοπιπηαῖα 18, 19, 2ο. ἀείμπι 71. Οἱ μὲν γὰρ] οἱ μὲν 
χαὶ ΑΙ, πεποίϑασιν ἅμα] τεποιϑοσιν ἀμα 1Π|, τού. , ἀμᾶ 1, 
ὅς, ὅ4ᾳ, 93. ἔφησεν) ἐφησαν 111, το6. ἡμεῖς δὲ] ἡμεῖς καὶ ΑἸά. 
ἐπὶ τῷ τταντοχράτορι Θεῷ] ἐπι τὸν τταντοχρατορα Θεὸν 93. καὶ τὸν 
ὅλον] καὶ ολον τὸν 64. ὅλον κόσμον] ἴγ. 93, Ιο6. ἐν ἕνὶ νεύματι] 

ἕν, πνευματι το. κεν 62, τού. εν πνεύματι 64, 93. διᾶθεῖ ἐν ἴῃ 
οἰαγαέξ, τίποτε ΑἸοχ. καταβαλεῖν] καταλαξειν 11]. 

ΧΙΧ, Προσαναλεξάμενος δὲ} προσαναλεξαμενε δὲ 93. ΑἸά. προσ- 
αναληψομενος δὲ τοό. αὐτοῖς) αντε 93. γενομένας ἀντιλήψεις] 
γεγονυίας αντιληψεὶς το, 43, 62, 64, 93. καὶ τὴν δε. δὰ ἔῃ. ςοπ,. 

καὶ τὸν Σενεχερὶμ καὶ τὸν τῶν ὀκτωδέκα μυριάδων ὄλεϑρον γ Οοάΐςε8 
ϑεγρὶ. ἐπὶ Σενναχηρεὶμ] ἐπι Νναχαρειμ (ἢς) ἀντίληψιν το. ἐπὶ 
Σεναχηρειμ, βοηϑειαν ς2. -- ἀντιληψιν 62, ὅ4, 93. τῶν ἑκατὸν] 
τὼς ἑκᾶτον ξς. κα τῶν γ4, τού, 243. ΑἸά. ΑΙεχ. τῶν ἑκατὸν δζο. δά 
βΆπ. οοπι.} καὶ ὡς ἀπώλοντο ἕχᾶτον ογδοηκοντὰ τεντε χιλιαδὲς το, 

ό2, 64, 93. ἔς, ἔπε καὶ, 52. τὺΐντε χιλιάδων) α χιλιαδὼν 44, 74» 
243. ΑΙά, πέντε χιλιαδὲς ςς.. ΑΙεχ. τέντε χιλιαδας τοό. ὡς 
ἀπώλοντο] απωλειαν 23. ' 

ΧΧ. Καὶ τὴν ἐν τῇ Βαδυλωνίᾳ] και τὴν εν Βαξυλωνι 10, ὅ2, 64, 

93- ΛΤῆ 23. Χᾶϊ τὴν ἐν τῇ Βαξυλωνι ξξ. τὴν πρὸς αὐτὰς Γαλάτας 

ὥρος τῆς Γαλατας το, 62, 64,93. τὴν τρος τες Γαλατας 23, ξς, 

74, τού, 243. (οπηρῖ. Αἰεχ. παράταξιν γενομένην ] ττ. 19, 62, 64, 93. 
ἐπὶ τὴν χρείαν περι τὴν χρειὰαν 64. ὀκτακισχίλιοι] κκτακισχίλιες 23. 

σὺν Μακεδόσι τετρακισχιλίοις] α τετρακισχιλιοις 93. σὺν Μακεδόσι 
-ὐκταχισχίλιοι 4} αὶ οὔπὶ ἰηϊεγηχεά, τοῦ. 
μένων) α των Μακεϑδονων 93. 
ξζ. αὶ οἱ 64. 

τῶν Μακεδόνων ὥπορε- 

οἱ ὀκτακισχίλιοι] οἱ ἐξακισχιλιοι ΠῚ, 

διὰ τὴν γινομένην) δια τὴν γινομένην 23, τού. ΑἸεχ. 
ἔλαβον] -Ῥ ὑπὲρ πάντα τὰ τληϑὴ 10. (62. ἴογ. σληϑει.) -Ἐ υπερ τι 

ταμπληϑὴ 64. ΑἸά. -Ἐ νπερ τι πᾶντι τᾶν τληϑὴ 93. 
ΧΧῚ. Ἐφ᾽ οἷς] καὶ γ1. εὐθαρσεῖς αὐτὲς} τ. 44. εὐϑαρσησας 

αὐτὰς τού. ταραςήσας] ποιησας το, 23, 62, 64) 93. τετραμερές 
τι--δελφὲς π᾿ ᾿οιῃ. ἴ64.} ἐταξε τετρᾶμερες «τὸ ςρατευμῶὼ καὶ τους 
αδελφους 10, 62, 93. εταζε τετράμερες τὸ ςρατευμα εποιήσε καὶ τῆς 
ἀαδελφες 64. τετραμερές τι τὸ] α τι τού. 

σε τὸ ςρατ. ΑΪεκχ. 
ΧΧΙΠ. Ταξας καὶ τὰς} ταξας δὲ τὰς “3. Βιαδεῖ καὶ τὲς 'π οἶατ. 

πηΐποτε ΑἸεχ. αὐτῷ] ἑαυτε 62, 93. τροηγεμένες] τροσηγαμένους 
Οοπιρί. ἑκατέρας τάξεως] ἐκαςης ταξεως το, 62, 64, 93. ἐχατερας 
δὲ ταξίως 23. Σίμωνα) Σιμὼν 93. καὶ Ἰώσηφον] κα και γ1. καὶ 
᾿ωναϑα»} α καὶ γε. καὶ ᾿Ιωνάϑην ΑΙεχ. ὑποτάξας ἑκώγῳ] νυπο- 

Ἅ Γ ΕῚ , ΕΣ ὔ 

τὸ ςρᾶτ. ἐποίησε) ἔποϊ- ᾿ 

ταζας ἑκατὸν 93. χιλίους Ὡρὸς τοῖς τιντακοσίοις] χίλιες πεντα- 
κοσίους 44. χιλίους] χιλίοις τοῦ. 

ΧΧΙΠ]. Ἔτι δὲ καὶ Ἐλεάζαρον] ετι δὲ και Ελεαδαρ ς5. παρα- 

γνὰς} τταραγνωναι 19, 62, 64, 93. ΑἸά. ταραναγνες 23» 74. Οὐτηρί. 
ΑἸΙεχ. εἐπαναγνους 44. ἀναγνοὺς ςξς. ββθοηϑειας] βοηϑεια ὅ:, 64, 
93. τῆς τρώτης σπείρας] τῆς τρρωτὴς σπειρὴς 1Π]|, (23, (ες. π|.) 

τοό. αὐτὸς τυροσηγόμενος) αντος ἀφηγέμενος 10, 53, 64. ἀφηγε- 
μένος αντος ὅ2. αυτοις ἀφηγουμενος 93. συνέδαλε] προσεξαλε το, 
ό2, 93. συνεδαλετο τΙο6. τῷ Νικάνορι] αὶ τῳ τοῦ. 

ΧΧΙΨ, κατέσφαξαν] κατεσφαξε 74. τραυματίας δὲ] α δὲ ΑἸά. 
τὸ τλεῖςον] τὸ ὥλειον γ45) τοῦ, 243. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. μέρος) α τού. 
ἐποίησαν) α τού. μιαρεῖ ἱπ οπαγαέξ. πιίπογς Αἰεχ. τσᾶντας δὲ φυ- 
γεῖν] φευγεῖν τε 232. φυγεῖν ἠνάγκασαν] φευγεῖν ἡναγκασε τού. 
Ἅοχ..- Λ 

ΧΧΨΥ. Τὼ δὲ χρήματα) καὶ τὰ χρήματα 62, 64, 93. παρᾶ- 
γεγονότων] τταραγεναμενων το. τραραγενομένων ΑΙεχ, συνδιώξαν- 
τες δὲ] α δὲ 64. ὑπὸ τῆς ὡρας απο της χωρας Π]. 

ΧΧΥῚ. πρὸ τῷ σαδδάτε] -ἰ- δικη τοῦ. ΑἸεχ. ἐμακροϑύμησαν) 
ἐμακρονονῆσαν 23,2 445 71) 74, τοῦ, 243. (οπηρί. ΑἸεχ. 

ΧΧΨΊΙ. Ὁπλολογήσαντες δὲ] ὁπλολογίσαντες δὲ Οὐοπιρ!. α δὲ 
ΑΙ4. ἐκϑύσαντες} -- καὶ συναγαγοντες 64. πολεμήσαντες τοῦ. 

περισσῶς εὐλογᾶντες] εὐλογουντεξ τὸν Κυριον 71. καὶ ἐξομολογού- 
μένοι ὅζο. δὰ βη. οοπ).} α 71. διασώσ. αὐτὲς} α αὐτὲς 23»ν 44) 6» 
74, τού. Οοπιρὶ. ΑΙά, Βδδεὶ αὐτὲς ἴῃ οδαγαδι. πίη. ΑἸεχ. αἰρχὴν 
ἐλέες] καὶ ἀρχὴν ἐλεου 62, 64. Ῥτατηϊτ. καὶ 93. τάξαντος αὐτοῖς] 

ξσαξαντος αὐτοῖς 44, 243. (πρὶ. ταξᾶαντι αὐτὲς 62. γαζαντι αν- 

τοις 64. ταΐαντι αντοις 93. ΑἸὰ. 
ΧΧΥΠΙῚ. Μετὰ δὲ] αὶ δὲ 71. τοῖς ἠκισμένοις] κα 71: 

χήραις} α ταις 23. καὶ ταῖς χήραις, καὶ ὀρφανοῖς] τοῖς ορφανοις 

καὶ χῆραις 71. καὶ ὀρφανοῖ:] καὶ τοῖς ὀρφανοῖς ΑΙεκ. μερίσαν- 
τες] ἐμερισῶν 10, ό2, 64, 93. τὰ λοιπὸ αὐτοὶ] Ρτβτηϊς, χαὶ 62, 

όὅ4, 93. καὶ τῶ παιδία] και τὰ παιδαρια 10, 62. (93. ἴοτ. τιδα- 
ρια.) κ 23: ἐμερίσαντο) διεμερισανίο 10, 23» 8.5» 62) 64, 93» τού. 
ΑΙά. ΑΙεχ. νξ3-. ιυ " ᾿ 

ΧΧΙΧ. Ταῦτα δὲ] α.δὲ γι. ταῦτα καὶ ΑἸά. διαπραξάμενοι] 
διαπρασαμενοι τοό. καὶ κοινὴν ἱκετ. τοιησ.} α 64, 71. τὸν τὐτῇ 
ἡμονα] 71. τὸν ἐλεήμ. Κύριον ἠξίεν] τορὸς τὸν ἐλεήμονα Θεὸν ἡξια 
6 (οὐϊοεβ ϑεγρὶ. Κύριον ἠξίεν] ἡξιαν τὸν Κυριον 71. εἰς τέλοι] 

Α φΦ 

καὶ ΤὰιΙς 

« 

ια 7ῖ.. τοῖς αὐτὰ δέλοις] τοῖς εαυὐτα δελοις ς ς» 62, 64) 93: 

ες ΚΕΦ, γπι, 
ΘΙ μὲν γὰρ 18, 

20. 

ΠΕΡ ΤΕΨ ΤΌΝ μ σν δ ἧς 



ΚΕΦ. ΥΠ|. 
24 2 - 2 ΄ ᾿ .- ρ 9 “"- 7 Ν " Ν 7 Ν : 7 

ἡξίδν εἰς τέλος, χαταλλαγῆναι τοῖς αὐτῇ δόλοις. Καὶ τῶν περὶ Τιμόσεον καὶ Βακχίδην συνερι- 30. 

ΚΕΦ. 

φυρα και σλειςὰ 62. 

ΜΑΚΚΑΒΑ͂ΙΩΝ Β. 

: ΟΝ " ρὸ Ν ΄ “ 2 ὉΠ ΡῬΦῚ Σ 

ζόντων, ὑπὲρ τὰς δισμυρίους αὐτῶν ἀνεῖλον, χαὶ ὀχυρωμάτων ὑψηλῶν εὖ μάλα ἐγχρατεῖς ἐγένοντο 
Ν ΄ 5» .ρΦ “ - βα : ρ᾿ 

χαὶ λάφυρα “«λεῖςα ἐμερίσαντο, ἰσομοίρες ἑαυτὰς χαὶ τοῖς ἠκισμένοις, χαὶ ὀρφανοῖς, καὶ χήραις, 
Ψ Ν Ν ὃ 2 φῳ ᾽ὔ 

ἔτι δὲ χαὶ πτρεσξυτέροις, πτοιήσαντες. ᾿Οπλολογήσαντες δὲ αὐτὸς, ἐπιμελῶς πάντα συνέϑηχαν 

εἰς τὰς ἐπιχαίρους τόπους, τὸ δὲ λοιπὰ τῶν σχύλων ἤνεγκαν εἰς Ἱεροσόλυμα. Τὸν δὲ Φυλάρχην 
μ. .᾿ 7 ““᾿ 

τῶν περι Τιμόϑεον ἀνεῖλον, ἀνοσιώτατον ἄνδρα χαὶ πτολλὰ τὰς ᾿Ιεδαίδς ἐπιλελυπηχότα. “Ἐπις- 
΄΄ δὲ »ἬἍ 9 “ (δ Ν, ϑ ͵7ὔ νν ε ΝΝ ϑ Ὡέ ’ 

γίχιὰ ὁεὲ ἄγοντες εν τῇ ΄σατριῦι, τῆς ἐμπρησαντας τῆς ἱερδς αυλωνας, Καλλισύενην, χαὶ τινᾶς 
ν΄ ὅτ : : , ὦ " ᾿ ἄλλους ὑφῆψαν εἰς ἕν οἰχίδιον «πεφευγότας, οἵ τινες ἄξιον-της δυσσεξείας ἐκομίσαντο μισϑόν. 

Ὁ δὲ τρισαλιτήριος, Νιλάνωρ, ὁ τοὺς χιλίους ἐμπόρους ἐπὶ τὴν πρᾶσιν τῶν Ιουδαίων ἀγαγὼν, 

Ταπεινωσεὶς ὑπὸ τῶν χατ᾿ αὐτὸν γομιξομένων ἐλαχίςων εἶναι, τῇ τὸ Κυρίε βοηδείᾳ, τὴν δοξιχὴν 
ἀποϑέμενος ἐσθητα, διὰ τῆς μεσογείου, δραπέτε ἐρόπον ἔρημον ἑαυτὸν πποιήσας, ἧκεν εἰς ᾽Αντι- 
όχειαν, ὑπεράγαν δυσημερήσας ἐπὶ τῇ τῇ ςρατᾷ διαφϑορᾷ. Καὶ ὃ τοῖς Ῥωμαίοις ἀναδεξάμενος 

φόρον ἀπὸ τῆς τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις αἰχμαλωσίας κατορϑώσασϑαι, χατήγ[ελλεν ὑπέρμαχον ἔχειν 
τὸν Θεὸν τὸς Ιεδαΐδς, χαὶ διὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἀτρώτους εἶναι τὸς Ἰεδαίας, διὰ τὸ ἀχολδϑεῖν 

τοῖς ὑπ᾿ αὐτῷ ποροτεταγμένοις νόμοις. 

. ΠΈΡΙ δὲ τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον ἐτύγχανεν ᾿Αντίοχος ἀναλελυχὼς ἀχόσμως ἐκ τῶν χατὰ τὴν Περσίδα 
7 3 7 ΝΥ 9 ΝνΝ ΄ : ΄ ν..ᾳΨ Σ 7 ς ρ ΟΝ Ν 

. τόπων. ἙΕἰσεληλύϑει γὰρ εἰς τὴν λεγομένην Περσέπολιν, χαὶ ἐπεχείρησεν ἱεροσυλεῖν, χαὶ τὴν 
Ζ΄ ᾽ ΝΥ 1 ἰδ ἰμ ε ζ΄ ϑνπς. Ν ΄“ Φ φ 3 ’ "ς 

πόλιν συνέχειν! διὸ δὲ τῶν πληθῶν ὁρμησάντων, ἐπὶ τὴν τῶν ὅπλων βοήσειαν ἐτράπησαν" χαὶ 
᾽’ Ζ΄ ὃ 3 4 ε Ὰ, “" 3 7 3 ΄ Ν 9 Ἁ, ,; 

συνέδῃ τροπωϑέντα τὸν Αγτίοχον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων, ἀσχήμονα τὴν ἀναζυγὴν ποιήσασϑαι. 

Ὅοντι δὲ αὐτῷ χατ᾽ Ἔχδβάταγα, προσέπεσε τὰ χατὰ Νιχάνορα, χαὶ τὸς περὶ Τιμόϑεον, γεγονότα. 
3 Ν ΗΝ ων “ἭΨν ἙΝ Ν ΑΝ ΄ 5. ΧΝ ΄ 3 Ν τ ’΄ 3 

Επαρϑεὶς δὲ τῷ ϑυμῷ ᾧετο χαὶ τὴν τῶν πεφυγαδευχότων αὐτὸν χακίαν εἰς τὰς ᾿Ιδδαίους ἐναπε-- 
ἊΝ Ν ΄ ᾿ ε ΄ 2 “΄ 3 ͵ ΄ ν ΄ “.ν 

ρείσασϑαι" διὸ συνέταξε τὸν Α ΕΚ ΠΠΛῸΗΝ ἀδιαλείπ]ως ἐλαύνοντα χατανύειν τὴν “πορείαν, τῆς εξ 

ΧΧΧ. Καὶ τῶν εὐ καὶ τοὺς ὥερι 44, 71) 243. Οοπηρὶ. ΑΙά. 
καὶ τοῖς περι ἐς, 74) τού. ΑΙεχ, συνεριζόντων] συνερισαντῶων ἀντοις 
19) 529) 62, 64, 93. συνερισαντεῷ 23) (44. ἴοτ. συνερήσαντες) ςς, 74, 
τού, 243. ΑἸεχ. συντηρησαντες 71. συνερείσαντες (μηρί. ΑΙά. ὑπὲρ 

τὰς δισμυρίους] ὑπὲρ τοὺς τρισμνυριους το, 62, 93. ἔς, ἢπε τους, 64. 

καὶ ὀχυρωμάτων ὑψηλῶν) καὶ τὸ ὀχύρωμα των υψηλων 111. καὶ οχυ- 
ρώμα τῶν υψηλων τού. εὖ μάλα] ευμάλων το6. ἐγένοντο] γενο- 
μένοι 19. ἐγένετο 93. καὶ λάφυρα τὐλεῖξα] καὶ λαφυρὰ τλειονος 
111. καὶ λαφυρα πλείονα 23») 445) ξδγ 71» 74, τοῦ. Οοπρρὶ. 

ἰσομοίρους δες. δὰ ἤη. ςοἴη.} κα 71. 

ρους ἑωντὰς] ἰσομοιρους αὐτοῖς 111,23, ἐς. Ισομοιρους αὐτὲς 44, ()4. 
ἴοτ. ισομυρους) 243. ΟΟτΊΡΙ. κα εαντες τού. καὶ τοῖς] α και ὅ2, 64, 
93. Χαὶι τοὺς 74. ἘΡΑΌΟ ΝΣ ηχισμενους 74. ἠκίσμένοις, καὶ 
ὀρφανοῖς} ορφᾶνοις, καὶ πκισμενοις 64. ἔτι δὲ] α 44. 

ΧΧΧΙ. Ὁπλολογήσαντες---τόπους] α οὐπὶ ἱπιετπηδά. γ1. τὼ δὲ 
λοιπὰ] καὶ τὰ λοιπὰ 64, 71. κα δὲ τού. τῶν σκύλων] αὶ γι. εἰς 

Ἱμροσόλυμα] ἡ τος Ἱερουσαλὴμ 19. εἰς ἱερασαλημ 62, 64, 93. 

χαὶ λὰ- 
3 ’ 

ἰσομοι- 

ΧΧΧΊΙ. Τὸν δὲ Φυλάρχην] εἰς τον Φυλαρχην 10. τρος τὸν ᾧυ- 
λαρχῆν 62, 64, 93. τον δὲ Φιλαρχην 71. Οοπιρὶ.. 

σερι 44, 71) το6. Οοπιρὶ. τῶν δὲ περι 64,93. τῶν περὶ Τιμόϑεον] 
τὸν δὲ Φιλοϑεον το. τὸν δὲ περι Τιμοϑέον ὅ2.. Τιμόϑεον] ργϑεπητῖ. 
τὸν 232. ανοσιώτατον ἄνδρα} ἀνόσιον ανδρα 71. καὶ πολλὰ] 

ατολλα γι. ἐπιλελυπηκότα] λελυπήκοτα γι. ἐπιλυπηήκοτα τοῦ. 
ΧΧΧΙΠΙ. ἄγοντες] ἄγοντας 1Π|, τού. ἐν τῇ πατρίδι] κἐἕν 62. 

τὸς ἐμπρήσαντας] τὸν ἐμπρήσαντα 44) 71γ 74. Οοηρι. ΑΙά. τοὺς 

ἐμπρήσαν (ἅς) τοό, Καλλισϑένην] ργαεπιῖτι. καὶ ςς. καί τινας 
ἄλλες] καὶ αλλες τινας το, 62, 93. κα 44» 54, 71», 74) τού. Οοηιρί. 
ΑΙ4. μαρεῖ ἴῃ Ἵομιαγας, πηίποτε ΑἸεσχ. ὑφῆψαν] αφηψαν το. ἐφηψαν 
ςς. ανηψαν τοό. ἣν οἰκίδιον πσεφευγότα.] ἕν οἰκειον τεεφευγοτα [1]. 
ἕν οἰκίον (υΣ νἱἀεῖιγ) τεφευγοτα ςς. λ ἕν 74. ενοικίδιον φευγοντας 

τῶν περὶ] τον 

τοό. πεφευγότας] πεφευγοτα 53ν 4451, 74.343. Οοαρὶ. ΑἸά. οἵ 

τινες δίς. δὰ ἤῃ. οοη:.}] α 71. οὗ τινες ἄξιον) και τὸν αξιον 1Π]1, 23» 

44, ς» 74, τού, 243. Οουιρὶ. ΑΙά. ἐκομίσαντο μισϑόν] ἐκομίσατο 

μισϑὸον 111,74. Οοπιρὶ. ΑἸά. εκομισαᾶντο τὸν μισϑον 64. 
ΧΧΧΙΝ. τρισαλιτήριος] α 44,1. τριτὸς ἀλιτήριος ξξ. 

χιλίους ἐμπόρους] ὁ 9 τεισχιλιους ἐμπόρους ΠΙ, τοό. 

ΧΧΧΥ. ταπεινωθεὶς} ῥγαετηϊε. ἐντολῇ Κυρίου 6 Οοάϊοε3 ϑετγεῖ!, 
ὑπὸ τῶν κατ᾽ αὐτὸν] ὑπο των καϑ' αὐτὸν ΠΠ, γι, τού. υπὸ τῶν κατ᾽ 

«ε Ἁ 

ο τῆς 

᾿αυτῶν 03. τῇ τὰ Κυρίε] τὴ τῇ Θεδ 23, 71. ἔρημον ἑαυτὸν] ἐρῆμον 
ἄντον ςξ) 74. εἰς ̓ Αντιοχείαν] κα εἰς ΑΙά. ὑπεράγαν δυσημερήσα.] 
ὑπὲρ αἀπᾶν εὐημερήχως ΠΠ, (23. ἴογ. εὐημερικως) 44, 74γ 243. Οομρὶ. 
υπερᾶπαν (0) εὐημερικως 71, τοό. δυσημερήσας] ευημερήκως ςς. 
ἐπὶ τῇ τὰ γρατξ} ἐπι τῇ τὰ ςρατοπεδα 19, 62, 64, 93. ἐπι τῇ τὰ ςρα- 
τηγά 32. λ τῇ ςς. διαφϑορῷ]) διαφορᾷ ΑΙά. 

ΧΧΧΥῚ. τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις) τῶν κατοικουντὼν 19, ό2. κα ἐν 

ςς. τῶν ἐν ἱερεσαλημ κατοικουντῶν 93. τῶν τοῦ. Ἱεροσολύμοις] 

Ἱερουσαλὴμ 64. κατορϑώσασϑα!ι) διορϑωσασϑαι 19, 23, 62, 93. 
κατορϑώσεσϑαι ΟΟπρΙ. κατήγγελλεν] κατηγγειλεν 10, 62, 64. 
κατηγίελεν 74,93» 1ο6. Οοπιρί. ὑπέρμαχον ἔχειν τὸν Θεὸν] Θεὸν 
ὑπερμάχον ἔχειν 19, 62, 649 93. ἔχειν τὸν Θεὸν τὰς ᾿Ιαϑαίες] ἔχειν 
τες [κϑαιες Θεὸν 44. κα τὸν Θεὸν ες, 74; τού, 243. ΑΙά. τὰς Ἰεκδαίες} 

τας αντες 19. διαδεῖ τὸν Θεὸν ἴῃ ομάγαές. πίῃ. ΑἸεχ. καὶ διῶ τὸν--- 
ἸΙαϑαίας} α οὐπὶ ἰπϊοτηςά, 74. καὶ δια τὸν τρόπον ὅτε. δὰ πη. ςοῃ,. 

α 71. τρόπον τῶτον] τροπὸν ἀυτὼν 93. εἶναι τὰς Ιουδαίους] εἰναι 
αντεῆς 19. αντοὺς εἰναι 62, 64,93. ὥκολουϑει»} ὑπακολουϑειν 44. 
τοῖς ὑπ᾿ αὐτῷ] αὶ τοῖς 44. . τοῖς ἑαυτξ ΑἸεχ. 

διατεταγμενοις νομοῖς 105 64. 93. 
ταγμενοις ἀμ αι 243. Οομρί. 

" 
1. ἀκόσμως] ἀκοσμος 23, 93, 1Ἰο6. κατὰ τὴν Περσίδα} περι 

τὴν Περσιδα 43, τς» 715 74. τού, 243. (οτηρὶ. ΑἸεχ. 
11. Εἰσεληλύϑει γὰρ] εἰσελήλυϑε γαρ᾽ τού. Περσέπολιν] Πφῳ- 

σαιος ὥολιν (ας) τς. Περσιπολιν 23, το6. Περσοπολιν ςς, 64, 71, 
74. καὶ ἐπεχείρησεν] καὶ ἐπεχρῆσεν 62. συνέχειν] κατέχειν 10. 
πληϑὼν ὁρμησάντων) ὥληϑων ορμωμενων 6}. οχλων ὁρμησάντων τοῦ. 

ἐπὶ τὴν] εἰς τὴν γ4. τῶν ὅπλων] τῶν ὁσπουρων 10.«ἁ βοήϑειαν ἐτρά- 
πησαν] βοηϑειαν ἀνετραπὴ 19, 62,93. οηϑειᾶν ἐνετραπὴ 64. τρο- 

πωϑέντα) τροπωϑηναι ςξ. τ 

ΠΙ. Ὄντι δὲ αὐτῷ] οντι δὲ Αντιοχω 19, ὅ2. οντι δὲ τω Αντιοχω 
ὅ4, 93. κατ᾽ ᾿Εκδάτανα] κατα τὰ Ἐκδατανα 62. καὶ 'τὰς περὶ] 
ατες τερὶ 74- 

ΙΝ. καὶ τὴν τῶν] μαδεῖ τὴν ἴῃ Ἄβαγαξξ, πὐΐποσε ΑἸεχκ. αὐτὸν κα- 

κίαν] αὐτῶν κακιᾶν ὅ2, τιοό. εἰς τὰς ᾿Ιουδαίους] εἰς τοὺς αἴωνας 62. 

ἰναπερείσασϑα!ι] ἀπερεισασϑαι 62. κατανύειν] καταλνειν Π], τοό. 

τῆς ἐξ ἐρανδ] της δὲ εξ ἐρανε 65,64. (93. υἱ νἱἀείατ.) τὴν εξ ερὰνε τὸό. 

δὴ κρίσεως} ηδὴ κρίσεως 23. ΟΟΠΊΡΙ. α δὴ ᾿ς, 62, 93. ἀει κρίσεως τού. 

προτεταγμένοις νόμοις} 
τεταγμενοις νόμοις 62. τροστε- 
τροτερον τεταγμένοις νόμοις τοῦ. 

4 

γ 

| 



ΜΑΚΚΑΒΆΙΩΝ Β. 

κῷ - ΄ 3. “Ὁ “ Ν ε σ΄. ε ΄΄ 3 ζ΄ ἐ 

δρᾶν δὴ χρίσεως συνᾶσης αὐτῷ" ὅτω γαρ ὑπερηφάνως εἶπε, ἸΠολυάνδριὸν ᾿Ιουδχίων Ἱεροσόλυμα 
Σὰ νς ΄ “΄ ε Ν “5 2 πα 

“σοιήσω παραγενόμενος. ἐχεῖ. Ὁ δὲ τιανεπύπ]ης Κύριος ὁ Θεὸς τῇ Ἰσραὴλ ἐπάταξεν αὐτὸν. ἀν. 
΄ νι», ὦ ἢ. ἄρτι δὲ αὐτῇ χαταλήξαντος τὸν λό ἔλαξεν αὐτὸν ἀνῇ “- ιάτῳ χαὶ ἀοράτῳ “ΦΠληγη" ἄρτι 0εὲ αΌΤ ῆ ς τὸν λόγον, ἔλαδεν αὐτὸν ἀνήχεςος τῶν 

᾿ς ταῖς -ο ἴω ΕΝ ΄ ’ ’’ σῷ : 

σπλάγχνων ἀλγηδὼν, χαὶ πτιχραιϊ. τῶν ἔγδον βάσανοι, Πάγυ δικαίως, τὸν πολλαῖς χαὶ ξεγιζάσαις 6.ὕ 
ΠΡ οΝ ᾿ “΄ ' ε γ) 3 ω “ ᾽ φΖ , ἊΝ 

συμφοραῖς ἑτέρων σπλάγχνα βασανίσαντα. Ὁ δ᾽ δὗχμὼς τῆς ἀγερωχίας ἔληγεν" ἔτι δὲ χαὶ τῆς ᾿ 
᾿ ρ ρ “ΣΝ ν » ΄ ; 

ὑπερηφανίας ἐπεπλήρωτο, τοὺρ πνέων τοῖς ϑυμοῖς ἐπὶ τς ᾿Ιουδαίους, καὶ χελεύων ἐποξύνειν τὴν 
. ρ. ς δ᾿ 53. δὶ ρῬο ὦ ᾿ 7 "» »ὲ 

πορείαν" συνέξη δὲ χαὶ πεσεῖν αὐτὸν ἀπὸ τῇ ἄρματος φερομενδ ῥοίζῳ, χαὶ δυσχερεῖ «πτώματι 
" “ 7 9 "ω ε ) “,νψ Ων" ΕΣ 

περίπεσύντα, πάντα τὰ μέλη τῇ σώματος ἀποςρεδλᾶσϑαι. ὋὉ δ᾽ ἄρτι δοχῶν τοῖς τῆς ϑαλάσ. 
| 7 ) 7 Ἅ, Ν ει Ν 4 9 Ψ ᾽ὔ ςω λ 7 [ ν ζω 3.“ 57, 

σης χύμασιν ἐπιτάσσειν, διὰ τὴν ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀλαζονείαν, καὶ πλάςιγῇ, τὰ τῶν ὁρέων οἰόμενος 
“Ὃ 2 ΄ ΄ Ἁ βῷ ρὋ ἂφΦ » 

ὕψη ςήσειν, χατὰ γῆν γενόμενος, ἐν φορείῳ ππαρεχομίζετο, φανερᾶν τῇ Θεξ πᾶσι τὴν δύναμιν 
2. Ζ Ὡ“ ",Ὃ2ὌἌἂὌΠἭη»Σ) ρο 7 ἴω ὃ ΟἹ “λ 9 ῥῶ “ Ἣν : ὌΒ 

ἐνδεικνύμενος" Ωςε χαὶ ἐκ τῇ σώματος τὰ δυσσεδᾶς σχώληχας ἀναζεῖν, χαὶ ζῶντος ἐν ὀδύναις 
- ᾿ γ᾽ -- 2 99 “ἢ δ - , ε ν δὲ ρῸ ϑ ω ,2 ἴω) ““ 2 “ Ζ , 

καὶ ἀλγηδόσι τὰς σάρχας αὐτῇ διαπίπ]ειν, ὑπὸ δὲ τῆς ὀσμὴς αὐτῇ πᾶν τὸ ςρατόπεδον βαρύ- 
] 2 Ν Ν ἰῆν ΄ ων 3 ,’ Ψ, Ψ ζω ᾿ ᾧ 

γεσϑαι τῇ σαπρίᾳ. Καὶ τὸν μιχρῷ πρότερον τῶν ἐρανίων ἄςρων ἄπ]εσψαι δοχδντα, παραχομίξειν 
στο 3 “" 2. “Ζ 7 3 " "Ἂ» ἈΝ κ., 

ἐδεὶς ἐδύνατο, διὰ τὸ τῆς ὀσμῆς ἀφόρητον βάρος. Ἔνταυνα οὖν ἤρξατο τὸ πολὺ τῆς ὑπερηφα- 
ἕ Ν ἜΝ, Μ ΄ ΄ ᾿ 

γίας λήγειν ὑποτεσραυσμένος, χαὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἔρχεσθαι ϑείᾳ μάςιγι χατὰ ςιγμὴν ἐπιτεινό- 
κι ὧν , ν δὲ “᾿᾿.ν»ἷ “ 9» "“ δ 7΄ 9 2 9 “-΄};»-»"»Ρ ζΖ ἑ 

μένος ταῖς ἀλγηδόσι. Καὶ μηδὲ τῆς ὀσμῆς αὐτῇ δυνάμενος ἀνέχεσθαι, ταῦτ᾽ ἔφη, Δίκαιον ὑπο- 
ρ᾿ ρ᾿ “ Ἃ ΝΌ»ν 5. “4 ρὸ ε ’ 4 Ννε ἐγ 

τάσσεσϑαι τῷ Θεῷ, χαὶ μὴ ϑνητὸν ὄντα ἰσόϑεα φρονεῖν ὑπερηφάνως. Ἡύὔχετο δὲ ὁ μιαρὸς πρὸς 
". ἢ 9 Ν “» ’ ’ Ψ ΄΄ Ν Ν ε » 7 ἃ 7 » | 

τὸν δχέτι αὐτὸν ἐλεήσοντα δεσπότην, οὕτω λέγῶν, Τὴν μὲν αγίαν “λιν ἣν σπεύδων «παρεγίνετο 

ἰσόπεδον “ποιῆσαι, χαὶ «πολυάνδριον οἰκοδομῆσαι, ἐλευϑέραν ἀναδεῖξαι. Τὰς δὲ ᾿Ιεδαίους ἃς ὃὲ- 
» . ΩΝ 3 διὰ 3 ’’ νι, Ἃ ῥο ’ 3 ΄ ΄. ’ὔ 8" 

εγνώχει μηδὲ ταφης ἀξιῶσαι, οἰωγοξρώτους δὲ σὺν τοῖς νηπίοις ἐχρίψειν θηρίοις, πτάντας αὐτὲς 

ἴσες ᾿Αϑηναίοις ποιήσειν" “Ὃν δὲ πρότερον ἐσχύλευσεν ἅγιον νεῶν, χαλλίςοις ἀναϑήμασι χοσμή- 

σειν, καὶ τὰ ἱερὰ σχεύη ππολυπλάσια ππάντα ἀποδώσειν, τὰς δὲ ἐπιδαλλόσας πρὸς τὰς ϑυσίας 
συντάξεις ἐκ τῶν ἰδίων πσροσόδων χορηγήσειν" Π 

συνέσης αὐτῷ] συνορωσης αὐτω 64. ὅτω γὼρ] τως γαρ ((πρετ (οτΐρι. 

ὅτος) 64. Ἱεροσόλυμα] τὴν Ἰερεσαλημ 62, 64, 93. Ἱεροσόλυμα 
ποιήσω] ἴτ. 44) ςς. 

ΟΝ. Ὁ δὲ τιανεπόπἼης] ὁ δὲ τοαντεποπῆης 23, ςς, 62, 64, τοό. ΑἸεχ. 
λα πτανεποπΊης 71. ὁ δὲ τταντοχρατωρ 74,243. Οοτηρὶ. ΑἸά. Κύριος] 
κα 71, 93. ὁ Θεὸς] α ὁ 71,93. τὰ Ἰσραὴλ] α 71. α τὰ 74. αὖ- 
τὸν ἀνιάτῳ] [Γ, ῖ9. καὶ ἀοράτῳ τληγ}} λα χαι αορατῳ 71. ἄρτι 

δὲ] αρτι γαρ ἐς. καταλήξαντος] καταλεξαντος 64. ΑἸΙά. ἀνήκε- 

ςος] ἀνεκερως (Πς) 93. ανηκεγων το6. τῶν σπλάγχνων] κα τῶν οὔ. 
καὶ τικραὶ ὅτε. δὰ Άη. σου). [ε4.] αὶ 71. 

ΜΙ. τὸν τοολλαῖς]} αὐτὸν τσολλαις 64. 

ΜΠ]. ἐποξύνειν] ἐποτρυνειν 52. τὴν τοορείαν] τὴν τσονηριαν τοῦ. 
συνέδη δὲ] αὶ δὲ 62. συνευει δὲ 93. καὶ πεσεῖν αὐτὸν] καὶ πέσειν αὐυ- 

τους το. καὶ τιριπέσειν αὐτὸν ςζ2. φερομένου ῥοίζῳ] φΦερομενω ροιζω 
533. φερομενον ροιζω ςς. καὶ δυσχερεῖ πτώματι] και ϑυσχερει σω- 
ματι 93. καὶ δυσχερὴ στώματι «Αἠεπ- ὶ 

ΝΠ. Ὁ δ᾽ ἄρτι δοκῶν] ὁ δ᾽ ἀντιδοκων 111, το6ό. τοῖς τῆς 9α- 

λᾶσσης} α τῆς 93. κύμασιν ἐπιτάσσειν] κυμασιν νποτασσειν 19. 
διδοῖ ἐπιτάσσειν ἴῃ οἰαταῦϊ. πηΐποτα Αἰθοχ. διὰ τὴν --οαλάςιγῖι τὰ } 

δια τὴν νπερηφανιαν καὶ ὁ πλατυτητα τοῦ. διὸ τὴν ὑπὲρ ἀνθρώπων 
ὑπερηφανίαν, καὶ τλάςιγῖ, τὰ τῶν (ουπὶ τῶ ἴῃ ομαγαέξ. ποϊπογθ) ΑἸεχ. 
τὰ τῶν--- γενόμενος) τῶ πλατη τῶν ὀρέων οἰόμενος ὑψει ςησεῖν μείζονι 
κατα γὴν γινομένος 52. τὰ τῶν ὀρέων] τὰ τσλατη τῶν ὀρέων 19, 62, 
64.593. Αἰά. -Ἐ μειζονα ςς. οἰόμενος] μειξονα 23. ὕψη ςήσειν] 
υψει μειζονι ςησειν 62. μεῖζον! νψει ςησειν 64. υψιξησιν τοό. κατὰ 

. γὴν γενόμ.} κατ᾽ αὐτὴν γένομ. τς. κατὰ γὴν γινόμενος 62, 64, 74. 
ΑΙ4. ἐν φορείῳ] ἐνφόριον (ῇς) 93. ἐνδεικνύμενος] υποδεικνυοντα το. 
ἐνδειχνυοντος 23. επιδεικνυντος 62. ενδεικνυγτος 64. ενδεικνυτως (0) 
93:.:. 

ΙΧ. ἐκ τῷ σωματοςἿ ἐκ τῶν τὰ σωμαᾶτος οφϑαλμῶν 2 3. ἐκ Τὰ ζο- 
ματος τοό. καὶ ζῶντος ωντος ετι ὅ2. ἐν ὀδύναις} ργαρηλτξ, ετι 

10, 64,93. ἔν οδυνη τοό. τῇ σαπρίᾳ] τὴν σαπριαν 11Π1,.10, 23, 44) 
5) 62, 715) 745) 93» 1ού, 243. Οοιηρὶ. 

ΟΣ, ἄφρων] ἄςρα ΑἸ. δδὲιὼ τὸ τῆς ὀσμῆς] α 71. 

ρ0ς5] αϑέμητον βαρος το. . 71. 
ΧΙ. Ἐνταῦϑα ὅν] αν 71. τὸ πολὺ] α τὸ 93. τῆς ὑπερηφα- 

νίας} “ αὖτε 62, 64,93. - καὶ αὐτῷ ΑΙά4, ᾿ λήγειν} λέγειν 62, τού. 
ὑποτεϑραναμένας} τεϑραυσμενος 44, ςς, 71, 74. 243. Ο(οπέρι. Αἴοχ. 

ἀφόρητον βά- 

ρὸς δὲ τότοις, χαὶ ᾿Ιδδαῖον ἔσεσθαι, χαὶ πάντα 

Ργρεπ τ. καὶ 62, 645 93. τεϑρανσμεένως τοό. καὶ εἰς ἐπίγνωσιν) 
Ἔ αληϑειας τς. εἰς ἐπίγνωσιν ἀληϑειας 62, 64, 9,4. κα και τοῦ. 
ϑεία μάςιγι]} οἰα μαςιγι το,62. ϑεια γαρμαςιγι 64. κατὰ ςιγμὴν] 
κατ ςιγμον 44,64. Αἰά. κατὼ ςιγμὴν ἐπιτεινόμενος κατὰ ςιγμὴν 
ἐπιγινομενος 19, 93. καὶ μαςιγμῆν ἐπιγινόμενος 62. καταςιγμὴ επι- 
τῆμενος (ἢς) τοό. 

ΧΙ]. ϑυνάμενος ἀνέχεσϑαι] τ. Αἶεχ. τῷ Θεῷ] τὼ Κυριω 62, 64. 
καὶ μὴ ϑνητὸν ὄντα) καὶ μὴ ὅεὸον οντὰ τοό. ἰσόϑεα] α 52, ζξν» 71» 
γ4, τοό, 243. ἰσοϑεον 62. διδεῖ ἴῃ ομάγδέϊ. πγίπογε Αἰεχ. ἰσόϑεα 
-Ηὔχετο ἴῃ οοη,. {ε4.] καὶ υπερηφανα φρονειν" ἢνχετο 44. φρονεῖν 

ὑπερηφάνως} φρονεῖν ὑπερήφανα 111. α ὑπερηφάνως 109, 23, 62, 93. 
Οομρὶ. ἔτ. ς2. υὑπερηφανᾶὰ φρονεῖν ξςξς, 715) 74. τού, 243. 

ΧΙ]. ὁ μιαρὸς] δ᾽ μικρος τοό. ἐκέτι αὐτὸν ἐλεήσοντα) α 71. 
ἐλεήσοντα ) ἐλεεικοτα (Ηῆς) 93. ἅτω λέγων) α 71. λδτω 74. 

ΧΙΨΝ. παρεγίνετο} τραραγινομένος 23. ἰσόπεδον τοοιῆσα!]) ισο- 
πεδον ποιήσων το, 64. Αἰά.. ἰσοπεδὸν ποιήσω 93. καὶ τολνανϑρ. 
οἰκοδομ.} καὶ τολνυανδριον ταυτὴν οἰκοδομησαι ς5, 62,93. λ οἰκοδο- 
μῆσαι ὅ4, τιοό. κ, γι. ἐλευϑέραν] -[- αὐτὴν 23. ῥγαιηϊῖ. καὶ 62, 
64. ἐλευϑέραν ἀναδεῖξαι) καὶ ἐλευϑεραν ποίησαι ς2. ελευϑεραν 
αναδειξας τού. 

ΧΥ. οὗς διεγνώῴχει] ὡς διεγνωχες 1Π]. οὗς διεγνωκειν 23. ἀξι» 

ὥσαι] αξιωσειν 23. (οιηρί. οἰωνοδρώτους δὲ] οιωνοδρωτοις δὲ 62. 
βαθεῖ δὲ 'π οἰιαταέϊ. τηῖπ. ΑἸεχ. ἐκρίψειν ϑηρίοις} ἐχτριψαι ϑηριοις 

ΠῚ. εκτριψεὶν θηρίοις 64. γ1. ἐχριψαι ϑηριοις τού. παντας-- 
᾿Αϑηναίοις) α οὔπὶ ἱπιεγηηεά. 62. ϑηριαλώτους ποιηϑέντας, αὐτῆς πο- 

λίτας ἴσες ᾿Αϑηναίοις τῷ Οοάϊοεβ δεγρὶ. ᾿Αϑηναίοις] Αϑηναιῖδς 93» 

ιοό. τοοιήσειν] Ὡοιῆσει 93. 
ΧΥΙ. Ῥεοξ τοϊυτη σοϊηπια γ1. ἐσκύλευσεν] ἀνεσκυλευσεν 74: 

ἅγιον νεὼν] ἀγιον νεω 1Π|, τοῦ. νεὼν καλλίςοις νεοκαλλιροις 74» 

243. ; 
αναϑημᾶσι 93. καλλίς. ἀναϑήμ. κοσμήσ.] καλοῖς δώροις χοσμησω 
εἶπε Οοάεχ ὑπὺ8 δεγρὶ!. κοσμήσειν] κοσμησει 94. πολυπλάσια] 
ἐπϊαπλασια τοό. πάντα ἀποδώσειν] ττ. 19, (62. ἴοτ. αποδωσὶν) 64. 
αποδωσει σαντα 93. τὰς δὲ ἐπιδαλλέσας] τας δὲ ἐπιδελας ἃς τού. 
πρὸς τὰς ϑυσίας} τρες τὰς ϑειας ξς. συντάξεις] συναζεις ξζ- 

τροςαζεις 74, 343. Οὐπιρί. ΑΙά. χορηγήσειν] χορηγῆσαι 64. 
ΧΥΙΙ. καὶ Ἰουδαῖον] καὶ Ιουδαιος. ΠΠ|, 65, 64, 93» 106. 

ταντα---ἰπελεύσεσϑα!} αὶ ουπὶ ἱπέεσηςά, 93." 

᾿ 
και 

χαλλίξοις ἀναθήμασι] καλλιςοις αναϑέμασι 64. καλοῖς τοις 

ΚΕΦ. ΙΧ, 

ξ. 

8. 

καὶ τψαντα᾽ τόπον] 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 
} 

ΚΕΦ. ΙΧ. 

ι8. 

19. 

20. 

21. 

Οὐδαμῶς δὲ ληγόντων τῶν «τό- 

γων, ἐπεληλύσϑει γὰρ ἐπ᾿ αὐτὸν δικαία ἡ τ Θεδ χρίσις, τὰ χατ᾽ αὐτὸν ἀπελκίσας, ἔγραψε πρὸς 
ν, ὃ 7 δ ε ΄ 2 Ν ε ΙΝ ΄ ΝΨ ΄ δ Ὁ ρ 

τὰς Ἰεύχιδς τὴν ὑυπογεγραμμενην ἐπίςολην, ἱχετηρίας τάξιν εχδσαν, περιεχϑσαν δὲ ὅτως' Τοῖς 

ηςοῖς Ἰουδαίοις τοῖς πολίταις σολλὰ χαίρειν, καὶ ὑγιαίνειν. χαὶ εὖ πρράτ]ειν. βασιλεὺς. χαὶ βεὶν, 7 ) θ ᾿ () 
Νν 5» ’ 5ς ΄ ΄ Ν, ρ λ 

ςρατηγὸς Αντίοχος. Εἰ ξῤῥωσθε. χαὶ τὰ τέχγα. χαὶ τὰ ἴδια χατὰ ψγώμην ἐςὶν ὑμῖν. εὐχομα Ἵ ς , γὼ μ μιν) ευὐχομᾶς 
Ν ᾿ ἱπὰν ““ Ν ΄ ΄ 9 3 Ν Ν 9 (δ Ὦ» 3 Ἧ Ν ᾿ 3 δ ΄ ς ᾿"Ὁ 

μὲν τῷ Θεῳ τῆν μεγίςην χάριν, εἰς δρανὸν τὴν ἐλπίδα ἔχων. Κάγω δὲ ἀσϑενῶς διεχείμην, ὑμῶν 

τόπον οἰκητὸν ἐπελεύσεσϑαι χαταγγέλλοντα τὸ τ Θεβ χράτος. 

᾿ Ν Ν Ἢ » ἍἌἍ » ,, ΄ . 3 ,᾿, 3 “ Ν Ν ΄ τις 
. ΤῊΝ τιμὴν χᾶϊ τὴν εὐνοιίᾶν ἂν ἐμνημόνευον φιλοςοργωξφ" ἐπαναγων εχ τῶν περι Τὴν Περσίδα τοσῶν, 

23. 

24. 

-ς Ν᾿ 3 ΄ ΄ 3 ’ 2 ρο ε ͵ ΄ ν ἰϑὲ ἥ- ’ὔ 

καὶ περιπεσὼν ἀσθενείᾳ δυσχέρειαν ἐχούσῃ, ἀναγκαῖον ἡγησάμην φροντίσαι τῆς κοινῆς «πάντων 
ν᾿ 3 3 3» Ἁ, ἙΝ. 9 ’ 2 ΄ νιν 

ἀσφαλείας. Ουχ ἀπογινώσχων τὰ χατ ἐμαᾶῦυτον, ἀλλὰ ἔχὼν “Φολλὴν ἐλπίδα ἐκφεύξεσθαι τὴν 
2 “ ω »Μ»ψῳ ν ε . ) 4 Νν 3 ἊΨ» Ζ΄ τ 5 ΄ ᾽ 
ἀσθένειαν, Θεωρῶν δὲ ὅτι χαὶ ὁ πσατὴρ χαϑ' οὗς χαιρὲς εἰς τὸς ἄγω τόπους ἐςρατοπέδευσεν, ἀν- 

ἐδειζε τὸν διαδεξόμενον, Ὅπως ἐᾶν τι παράδοξον ἀποξαΐνῃ, ἢ χαὶ προσαγ[ελϑῃ τί δυσχερὲς, εἰ- 
δότες οἱ χατὰ τὴν χώραν ᾧ χαταλέλειπ]αι τὰ πράγματα, μῆ ἐπιταράσσωνται' Πρὸς δὲ τούτοις 

χατανοῶν τὰς παραχειμένες δυνάςας, χαὶ γειτγιῶντας τῇ βασιλείᾳ τοῖς τὰ τ ἐπέχοντᾷς, προσ- 

δεχομένους τὸ ἀποξησύμενον, ἀγαδέδειχα τὸν υἱόν μου ᾿Αντίοχον βασιλέα, ὃν «σολλάχις ἀνατρέ- 
χὼν εἰς τὰς ἐπάνω σατραπείας τοῖς πλείςοις ὑμῶν. πιαραχατετιϑέμην Χχαὶ συνίςων' γέγραφα δὲ 

πρὸς αὐτὸν τὰ ὑπογεγραμμένα' Παραχαλὼ ὅν ὑμᾶς χαὶ ἀξιω, μεμνημένες τῶν εὐεργεσιῶν χοινῆ 

χαὶ χατιδίαν, ἕχαςον συντηρεῖν τὴν ὅσαν εὔνοιαν εἰς ἐμὲ χαὶ τὸν υἱόν με. Πέπεισμαι γὰρ αὐτὸν 
ἐπιειχῶς χαὶ φιλανθρώπως «σαραχολδϑδντα τῇ ἐμὴ προκχιρέσει, συμπεριενεχϑήσεσϑαι ὑμῖν. Ὁ 

Ἧ . 3 ὃ ΄ Ἁ ’ Ν ’ Ν ε ες ΄ , 3" ’ 9 ρ᾿ » 

μὲν ὅν ἀνδροφόνος χαὶ βλάσφημος τὰ χείριςα «σαϑὼν, ὡς ἑτέρας διέθηκεν, ἐπὶ ξένης ἐν τοῖς Ὅρε- 
9 7 7 , ἣν 7 Ζ7 Ν ν “ ΄ ε ΄ ' ᾿ 2) δὰ 

σιν οἰχτίςῳ μόρῳ κατέςρεψε τὸν βίον. ΤΠΙαρεχομίζετο δὲ τὸ σῶμα Φίλιππος ὁ σύγτροφος αὐτϑ᾽ ὃς 
χαὶ διευλαξηϑεὶς τὸν υἱὸν ᾿Αγτιόχϑ, πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Φιλομήτορα εἰς Αἴγυκ]ον διεκομίσθη. 

ΜΆΑΚΚΑΒΑΙΟΣ δὲ χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τῇ Κυρίε “προάγοντος αὐτὲς, τὸ μὲν ἱερὸν ἐκομίσαντο χαὶ 
τὴν πόλιν, Τὰς δὲ χατὰ τὴν ἀγορὰν βωμὲς ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων δεδημιδργημένους, ἔτι δὲ τεμένη 

κακαὶ γι οἰκητὸν ἐπελεύσεσϑαι] α 71. τὸ τῷ Θέ] Ργατηϊῖ. καὶ, 23. εἰδότες 01] εἰδοτες οτι 22. ᾧ καταλέλεοιπ]α!] ὡς καταλελειπῆαι 
γ1- ᾿ 19, 64. (93. υἱ νἹάεϊυτ.) ὗ καταλελεπίαι τιοό. τὰ πράγματα] 

ΧΥΤΠ. ἐπ ̓ αὐτὸν---κρίσις] ἐπ᾿ αυτον παρα τε Θεδ δικαιαὰ κρισις τα προσταγματα όὅ2. μὴ ἐπιταράσσωνται] μὴ ἐπιτασσωνται 19.᾿ 

10. όξ, 93. ἐπ᾿ ἄντον ἡ σαρα τὸ Θει δικαια χρίσις όὅ4. τὰ κατ᾽ ἣν ΧΧΨ, τὰς τιαρακειμένους} τοὺς ττερικειμένους 10, 62, ό4. τῇ 

αὐτὸν] τὰ δὲ κατ᾽ αὐτὸν 23. τὴν ὑπογεγραμμένην δο. 84 ἔπ. οοπ.)}) βασιλείᾳ] της βασιλείας 111. α τῇ Οοπιρί. τοῖς καιροῖς] ργεπη. 
α 71. ἱκετερ. τάξ. ἔχουσ.] ἔχουσ. ἱκετερ. τάξ. ΑἸεχ. τάξιν ἢ ἔχε- καὶ ὅ2. ἐπέχοντα.) ἐπέχοντα ὅ2. τοροσδεχομένους) και τροσδὸ- 
σαν] α ἐχρυσαν 23, τιο6. τάξιν ἐπεχουσαν 64. ποιριέχουσαν δὲ κοντᾶς δεχομένους ({ες. π|. τοροσδοκουντας) 23. καὶ τροσδοκωντας 
ὅτως) ἔχουσαν δὲ πτως 23. τοεριεχουσαν τον τυπὸν τοῦτον 1ού. 445 τ» 71, 74, τοό. ΑΙεχ. τροσϑωχεμενες (ἢ) 93. α 243. καὶ 

ΧΙΧ, Τοῖς χρηροῖς] Ρτατττ. στως" 71. τοῖς πολίταις] και τον τροσδοχᾶντας (οπηρί. τὸν υἱόν ;κον} α μου 23, 44, ς 5, γ4, τού, 243. 
λιταις 93. καὶ ὑγιαίνειν] -Ἐ καὶ διευτυχειν 64. κ71. καὶ εὖ Οὐαιρὶ. ΑΙά4. μᾶδεὶ μου ἰῃ ομαγβξξ. ταϊποτα Αἰεχ. ὃν σολλᾶκις] ὃν 

τρατειν} και διευτυχειν 23. α7ι- βασιλεὺς, κάὶ ςρατηγὸς ᾿Αντί- 

οχος] βασιλεὺς ᾿Αντίοχος καὶ ςρατηγός. ΑἸεχ. 
ΧΧ. ὙΤοῖμηι οοπηπδ, ἀεεῖξ γ1. Εἰ ἔῤῥωσθε] αὶ εἰ το, 23» ςς, 62. 

ἐρρωσϑαι 64, τού. καὶ τὰ τέκνα] κα το, 62. Ἔνμων ςς. ἐρὶν 

ὑμῖν] ἐγαι υμιν Π]. εὔχομαι μὲν--- χάριν] α ου τὴ Ἰπτεγηηεά. δ ν᾿ δ; 

74) τού, 243. Οοιηρὶ. μδῦεῖ ἴῃ οβασγαξϊ. πηῖπογε Αἰεχ. εὔχομαι μὲν] 

εὐχοιμι μὲν 19, 52. (93. υἱ νἹάεῖιτ.) ἔχων---ὐμῶν ἴῃ “οι, 64. 

ἐχόντων ὑμὼν ςξ- 
ΧΧΙ. Κἀγὼ --διεκείμιν) α Οὐπὶ ἰηϊεγπιοά. 23, 74, τού, 243. 

Οοπηρί. δΒιδθεῖ ἴῃ ομαγαέξ. τοϊῃ. ΑἸεχ. Καγὼ--φιλοςόργως} α οὐπὶ 

Ἰπϊειτηεά, γ1. ὑμῶν τὴν τιμὴν] ὑμων τῆς τιμης το, ό;, 93. τὴν 

ὑμῶν τιμὴν 44- υμὼν τε τῆς τιμης 64. καὶ τὴν εὔνοιαν] και τῆς εὖ- 

νοιας 19, 64, 64,93. ἄν ἐμνημόνευον) μνημονενων 19. λ ἂν 23, 65, 

ό4, 93» τού. διαδεῖ ἄν ἰπ οἰαγαξξ. πιΐμπογε ΑἸεχ. ἐπανάγων) ἐ ἐπαν- 

αγάγων ΑΙεκ. ἐκ τῶν---τόπων] εκ Περσίδος 71. περὶ τὴν Περσίδα] 

κατα τὴν Περσιδᾷ 11], 10,23, 65, 93» 1ο6. κατα Περσιδα 64. δὺυσ- 

χέρειαν ἐχέσῃ] α 71. φροντίσαι τῆς κοινῆς} τῆς κοινῆς φροντίσαι 

ςς. κοινῆς τάντων] ταντων ὑμῶν τού. ὑμῶν ΑΙεχ. ὄἄσφα- 

λείας] -Ἐ τὴν εἰς δρανον ελπιδα εἐχοντῶν ὑμῶν 23... φιλίας 64. 

ΧΧΊΙ. ἐκφεύξεσϑα!ι] ἐκφευξασϑαι 10, 44. κ᾿ ς» 93, τού. 

ΧΧΙΠ. ἐρρατοπίδευσεν] ἐςρατοπεδευεν 23. ἀνέδειξε] ἀνέδεξαι 

(ἔς) 93. τὸν διαδεξόμενον] τον διαδεξαμενον ΠΠ, ςς, 62) 645) 93- 

ΑΙά. τον διαλεζξαμενον 23, τοό. τὸν διαδεχόμενον ΟΟτΉΡΪ. 

ΧΧΙΝ. ἀποβαίνῃ} αποθδαιη (Π|. ἐπιξαινη 93. ἐπιδα!η τού. 

ἀποδαίνει Οορ!. ἢ καὶ] α ἢ ΖΗ; το, 62, 64, 93, τοό. ΑἸεχ. 

προσαγἝελϑη} προσαπελϑὴ Π]. προσαγίελη 74. τι δυσχερὲς] τ. 

νοι Υ. 
ΠῚ ᾿ ͵ ὸ ᾿ Ὶ ἥ 

123) 93. 

πλεονάκις 10, 62, 93. εἰς τὰς ἐπάνω σατραπ.] εἰς τὰς ανω σατραΐ. 
19, ὅ2, 64, 93. σατραπείας] σαπριας πιεπάοίε 71. σατραπιας τοῦ. 

τοῖς πλείροις ὑμῶν) τοις λειοσιν ὑμὼν ςς. τοῖς λειςοις Ἡμῶν 74. 

πιαρᾳκατετιϑέμην] τταρακατεϑέμην ςς, το6. κα 71- καὶ συνίρων] 
καὶ συνεσϑιον τηδηΐ. 71. 

ΧΧΨΥῚ. Παρακαλῶ ὅν] και παρακαλῶ 71. 
α 71. κοινὴ κατ᾽ ἰδιαν τοῦ. 
εἰς ἐμὲ] εἰς ἐμὲ εὐνοιαν. τού. 

κοινῇ καὶ κατιδίαν] 
ἕκαρον συντηρεῖν] τηρεῖν 71. 
εἰς ἐμὲ] προς μὲ το, 62, ός. ὥρος ἐμὲ 

καὶ τὸν] καὶ πρὸς τὸν 6 (οάϊΐοε5 δεγρὶ!. καὶ τὸν υἱόν με} 
βου το, 44, ςς» 62, 64, γ45γ τού, 243. (οτηρὶ. Αἰά. ΠΒαθεῖ μου ἴῃ 

οδιλγδέϊ. αγϊμοτε ΑἸοχ. 

ΧΧΝΊΙ. Τοίυπ οσοιηπια ἀξεῖϊ γ1. 

τα ΠΙ. 

ΧΧΥΊΠ. ἀνδροφόνος] ανδραφρονος 62. κα 71. καὶ ὶ βλάσφημος} 
α καὶ γ1. ἐπὶ ξένης] ἐπι ξένοις τιςῺ. ἐν τοῖς ὄρεσιν] -ἰ- διατριξων 
ξ2. κό4. κατέρρεψε τὸν βίον] τον βιὸν κατεςρεψεν το, 62, 64, 93. 

ΧΧΙΧ. Παρεκομίζέτο δὲ] παρεκομιζε 23. σαρεέκομιζε δὲ 62, 64. 
α δὲ τοό.. ὃ σύντροφος αὐτῷ} ὁ συντροφου τοῦ. διευλαξηϑεὶς] εὐὑ- 

λαδηϑεὶς ΑἸεχ. 

εὔνοιαν 

τπαρακολεϑέντα) πο δ, 

Ι. τῷ ἃ ΚυρίΣ} Κυρις 71. προάγοντος αὐτὰς) τροσαγοντος αυ- 

τες 64. ἐκομίσαντο) ἐχοσμίσαντο ὅ4. 
11. ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων] αυπο ΄το6, τεμένη] και τὰ τεμένη 23, 

62, 64, 93. Οοπιρῖ. τόπους λατρεντικὰς 7 (ὐοάΐςε5 ϑεγρί!. καϑεῖ- 
λον] καϑειλοσαν 44, ξξ» 74. 243. Οομηρί. καϑηλωσαν 71, τού. 

χαϑεῖλαν Αἰεχ. 
4Μ 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΒΒ. 

Ι Ἐς τὸ - ; τσ 2. ..,2 Ν ὶ 

χαϑεῖλον. Καὶ τὸν γεὼν χαϑαρίσαντες, ἕτερον υυσιάςῆριον ἐπσίησαν, χαὶ “υρώσαντεριλέδας, 
΄ 9 ΄ Υ . ἃς φρο ΚΑ ! ς Ζ 

χαὶ τοῦρ ἐχ τότων λαξόντες, ὠνήνεγχαν ϑυσίαν μετὰ διετῇ Χρόνον, καὶ ϑυμίαμα καὶ λύχναως, χαὶ 

ΚΕΦ, χ, 
3. 

τῶν ἄρτων τὴν πρόϑεσιν ἐποιήσαντο. “Ταῦτα δὲ ποιήσαντες, ἠξίωσαν τὸν Κύριον πεσόντες ἐκὶ,. 
χοιλίαν, μηκέτι πτεριπεσεῖν τοιότοις χακοῖς, ἀλλ᾽ ἐάν ποτε χαὶ ἁμάρτωσιν, ὑπ᾿ αὐτῇ μετ᾽ ἐπε.) 
χείας «σαιδεύεσϑαι, καὶ μὴ βλασφήμοις χαὶ βαρξάροις ἔϑνεσι “αραδίδοσϑθαι. Ἔν ἢ δὲ ἡμέρᾳ ὃ δ 

γεὼς ὑπὸ ἀλλοφύλων ἐξεξηλώμη, συνέξη χατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν τὸν χαϑαρισμὸν γενέσϑαι τῷ 

ναϑ, τῇ πμπΊη καὶ εἰχάδι τῷ αὐτῇ μηνὸς, ὅς ἐξὶ Χασελεῦ. Καὶ μετ᾽ εὐφροσύνης ἦγον ἡμέρας 6. 

ὀχτὼ σχηνωμάτων. τρόπον, μγημονεύοντες ὡς' πρὸ μιχρδ' χρόνα τὴν τῶν σχηνῶν ἑορτὴν ἐν τοῖς ὄρεσι 
χαὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις ϑηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι. Διὸ. ϑύρσους χἀὶ χλάδους ὡραίους, ἔτι δὲ 7. 
φοίγιχας ἔχοντες, ὕμνες ἀνέφερον τῷ εὐοδώσαντι χαϑαρισϑήναι τὸν ἑαυτῇ τύπον, ᾿Εδογμάτισαν 8, 

δὲ μετὰ χρινᾷ πιροςάγματος χαὶ ψηφίσματος πταντὶ τῷ τῶν ᾿Ιουδαΐων ἔϑνει κατ᾽ ἐμαυτὸν ἄγειν. 
τάσδε τὰς ἡμέρας. Και τὰ μὲν τῆς Αγτιοχοῦ τᾶ ττροσαγορευϑεντος Ἐχιφαλδς τελευτῆς οὕτως 9. 

εἶχε. Νυνὶ δὲ τὰ κατὰ τὸν Εὐπάτορα ᾿Αντίοχον; υἱὸν δὲ. τῷ ἀσεδξρ γενόμενον, δηλώσομεν, αὐτὰ 
συντέμνοντες τὰ τῶν πολέμων χαχά. Αὐτὸς γὰρ παράλαδὼν βασιλείαν, ἀνέδειξεν ἐπὶ τῶν πρᾶὰ- 

γμάτων Λυσίαν τινὰ, χοίλης. δὲ Συρίας καὶ Φοινίχης ςρατηγὸν πρώταρχον. Πτολεμαῖος γὰρ ὁ 

χαλόμενος Μάχρων τὸ δίχαιον συντηρεῖν πτροηγόμενος εἰς τὰς ̓ Ιεδαίες διὰ τὴν γεγονυῖαν εἰς αὖ- 
τὸς ἀδικίαν, χαὶ ἐπειρᾶτο τὰ πρὸς αὐτὲς εἰρηνικῶς διεξάγειν. “Οϑεν χατηγορέμενος ὑπὸ τῶν φί: 

λων «πρὸς τὸν Εὐπάτορα, χαὶ προδότης σαρέχαςα ἀχδων, διὰ τὸ. τὴν Κύπρον ἐμπιςευϑέντα. ὑπὸ 

τῷ Φιλομήτορος ἐχλιπεῖν, χαὶ πρὸς ᾿Αντίοχον τὸν ᾿Επιφανῇ. ἀναχωρῆσαι, μήτ᾽ εὐγενὴ τὴν ἐξασίαι 

ἔχων, ὑπ᾿ ἀϑυμίας φαρμαχεύσας ἑαυτὸν ἐξέλιπε τὸν βίον. Τ'οργίας δὲ. γενόμενος ςρατηγὸς τῶν 
τόπων, ἐξενοτρόφει, χαὶ σαρέχαςα πρὸς τὰς ᾿Ιδδχίες ἐπολεμοτρόφει. Ὃμβ δὲ τότῳ. χαὶ. οἱ ̓1δῳ- 

μαῖοι ἐγχρατεῖς ἐπικαίρων ὀχυρωμάτων ὄντες, ἐγύμναζον τὰς ᾿Ιουδαΐους, χαὶ τὰς φυγαδευϑέντας 
ἀπὸ Ἱεροσολύμων «τροσλαξόμενοι “πολεμοτροφεῖν ἐπεχείρεν. Οἱ 'δὲ. περὶ τὸν Μαχχαδαῖον ποί- 

Ὶ 

καὶ πυρώ- 

ἐκ τάτων λαβόντες] 
1ΠΠ. Καὶ τὸν νεὼν] καὶ τὸν ναιω 111. καὶ τὸν νεὼ 74. 

σαντες] αχαι 23, 64), 93. τυυρωσαντες δὲ τού. 
ἐκ ταῦτα λαθόντες 19) 106. ἀνήνεγκαν ϑυσίαν] ἀνήνεγκαν ϑυσιας 
23, 4, τού. ΑἰΙεχ. μετὰ διετῇ ὅτις. δὰ πῃ. οοπ}.} α 71. μετὰ 
διετῆ χρόνον] μετα τριετὴ χρόνον, τροσετι καὶ μηνας ἕξ 64. ἢο, πῆ 
διετῆ χρόνον, ΑΙά. ἐποιήσαντο] ἐποιησαν το, 62, 64, 93, 1οὔ. 

ΙΝ. Ταῦτα δὲ] α δὲ 44. κ 71. τοοιήσαντες] α 71. “πεσόντες 
ἐπὶ κοιλίαν] α τον 71. τσέσοντες ἐπὶ κοιλιᾶς 22. μηκέτι περιπεσεῖν 

μηχετι παραπεσεῖν 1Π1. καὶ ἁμαρτωςιν] καὶ ἀμαρτανωσι ςς. παι- 
δεύεσϑα!} παδεῖ ἱπ ομαγ. πη. ΑἸεχ. καὶ μὴ] καὶ τού. μαρεῖ καὶ ἴῃ 
ομαγ. τπιὶπ. Αἰεχ. καὶ μὴ βλασφήμοις δες. δὰ ἔπ. ςοπι. [ε4.] α 71. 

καὶ βαρδαροις ἔϑνεσιν] καὶ εϑνεσιν βαρδαροις 19, 62, 93. κα καὶ τοῦ, 
Ψ. Ἐν ἢ δὲ ἡμέρᾳ] εν ἡ δ᾽ αν ἡμέρα γ4. ὑπὸ ἀλλοφύλων] ὑπὸ 

αλλογενων τῷ. 62, 64. (93. υἱ νἱάεῖιιτ.) ὑπὸ βαρξαρων 74. γενέ- 
σϑα!] γινεσϑω 93. τὰ ναξ]} τε νεω ὅ4. τῇ τίμπή]η---αὐτῷ} τῇ οἰ- 
Κορ τὰ αὐτῇ 44. τῷ αὐτῷ μηνὸς] αὐτῇ ΟΟμρ]. ὅς ἐς! Χασελεῦ] 
τὸ λεγομένου Χασελευ 10, 62, 64,93. ὁ ἐςι Χασελευ τού. τῷ Χασε- 

λεὺῦ ΑἸἴεχ. 
ΝΙ. Καὶ μετ] κα καὶ 44. 

Ἴ 
΄ 

σχηνωμάτων τρόπον] σχηνωμᾶα τῶν 
τροπὼν τού. ἐν τοῖς ὄρεσι!) α ἐν ὅ2. ἐν τοῖς ὄρεσι ὅζα. δὰ ἔπ. 
ςοπ|.} α 71. καὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις] και σπηλαιοις 44. κεν 62, 64, 
93. θηρίων τρόπον] θηρίων τροπὼν 93. νεμόμενοι] μεμονωμένοι 
Οοιρ]." ' 

ΝΙΙ. Διὸ ϑύρσους διο ϑυραιους 94. Διὸ ϑύρσους---ἔχοντες διο 
κλαδους καὶ φοινικας ἔχοντες 44. κ Οὐπὶ ἰηϊειτηθά, 71. φοίνικας 
ἔχοντες] ῥργαετηῖτι. καὶ 62, ὅ4, 93. Αἰεκ. ὕμνους ἀνέφερον] ευχαρι- 
φεντὲς 19, 62,93. -[ εὐχαριξαντες ςς. εὐχαριςσαν 64. ΑΙεχ. μετὰ 

βαιων καὶ κλαδὼν ἀνέφερον 7γ1. ατοό. καϑαρισϑῆναι) καϑαρίσαι 
ΑΙεχ. τὸν ἑαυτῷ τόπον] τον αὐτῇ τοπὸν 74. τὸν εαυτε οἶκον τοῦ. 

ἼΠ. ᾿Εδογμάτισαν δὲ] ἐδογματισαν τε ςς. ΑΙεχ. κα δὲ 62, 93, 
τοό. καὶ ψηφίσματος: -ἔϑνει] καὶ οὑπὶ ἱπίεγηηθά, γι. 
λτῷ τοό. τάσδε τὰς ἡμέρας} τας δεκατας ἡμέρας 1Π. τας δεκα 
ἡμερᾶς 23. ατασδὲεγι. 

ΙΧ. τὰ προσαγορευθέντος} τῈ τροσαγορενομενον “τ οὔ. 

Χ. Νυνὶ δὲ τὰ], τὰ ςς. κατὰ τὸν Εὐπάτορα] κατα τον νπα- 
τὸν 1]. υἱὸν δὲ τ5} υπο τον τε τοό. γενόμενον] γενόμενα Οοπηρὶ. 
ϑηλώσομεν αὐτὰ] δηλωσομεν ταυτὰ τοό. αὐτὰ συντέμνοντες} αυτα 
ἐπιτέμοντες 10, 62, 93. αὐυτ᾽ ἐπιτέμνοντες 64. ᾿ τὰ τῶν πολέμ. κακά] 

Α 4ὡῷ)ὡα 

᾿σαντι τῷ} 

τὰ συνεχόντα τῶν πολεμίων χακῶ 10, 44) 52, ςξζ) 62, 64, 71, 74,93. 

Οοιρὶ. ΑΙά. Αἰοχ. ἔς, πε καχα, 243. τὰ συνεχοντα τῶν πολεων 
ιο6ό. πολέμων] τολεων 1Π]. {πὶ 

ΧΙ. Αὐτὸς γὰρ] πτος γαρ τ0, 23ν 44, 71, 745 το6. Οοπιρὶ. ΑἸεχ, 
ὅτως γαρ ὅλ, 903. 243. τιαῤαλαθὼμ) αναλαξων 93. κα 243. λα- 
δὼν Αἰά. βασιλείαν] ῥγαεπητε. τὴν 23, 44) ξ 5» 62) 64, 71, 74). 91,» 
τού. Οοπιρὶ. ΑἸεκ. ἀνέδειξεν] εδειξαν τοό6. ἐπὶ τῶν πραγμάτων] 
ἐπὶ τῶν τροστάγματων ξς. Λυσίαν τινὰὼ} Λυσιν τινὰ τού. κχὐϊΐλης 
δὲ} κοινωνὸν 23. 

ΧΙΙ. ὁ καλέμενος Μάκρων] ὃ λεγόμενος Μακρων το, 23, 62, 64, 
93, 1Ιο6. ,,7γ1.. τὸ δίκαιον συντηρεῖν} τὸ δικαιον συνετήρει 10.) 62, 
64, 95. τροηγάμενος εἰς τὰς ᾿Ιπδαίας} τσρος τοὺς τοροηγεμένους τ0, 
ὅ2. τροηγδμενος ὥρος τοὺς Ἰαδαιες τς. ΑἸεχ. ρος τας Ιαϑαιας 64, 
93. Ὡροηγεμενες τρος τοὺς Ἰαδαιας το6. διὰ τὴν γεγονυῖαν] ροηϊϊ 
δηῖε εἰς τοὺς ἰπαιες 23. Ὀγδτηϊῖ, προηγουμένως δὲ 64. εἰς αὐτὲς 
ἀδικίαν] τρος αὐτὰς αδικιαν 11, ςς, τοό. κα εἰς αὐτες 23. καὶ ἐπ- 
εἰρῶτο] κα καὶ 23, 44) ξς, 71») 74ν τού, 243. (οπιρί. Αἰεχ. τῶ πρὸς 
αὐτὰς} , τὰ ςς, 62, 93. εἰρηνικῶς διεξάγειν} εἰρηνικως διεξαγαγεῖν 
19, 23. 

ΧΙ]. τυαρέκαςα ἀκέων] α τταρεκαςα 71. ἐμπιςευϑέντα] τιρευ- 
ϑεντὰα 19, 62, 93. ὑπὸ τῷ Φιλομήτορος] ὑπὲρ τε Φιλομητορος 62. 

απὸ τῇ Φιλομητορος 74. ΑΙά. ἐκλιπεῖν] ἐκλείπειν τοῦ. τὸν Ἔπι- 

φανἢ] τον Ἐπιφανειαν 93. ἀναχωρῆσαι] ἀνεχωρῆσαν 93. μῆτ᾽ εὐ- 
γενῇ τὴν] μητε εὐγενιαν τὴν 93. α τὴν Αἴεχ. 
ΠῚ, 23, 44, 55,719 74) τοῦ, 343. Βαθεῖ ἔχων ἴῃ οἤδτ. πιῖπ. Αἰεχ. ὑπ᾽ 
ἀϑυμίας] ευγεννασιας 11], 44. 93» 243. εὐυγεννεσιας 19. εὐγενναισας 
23, ὅς. λα 32, 62. ευγεννάασιαν 74. εὐγενείας τού. ἐξευγεννάΐσας 
Οοπιρὶ. φαρμακεύσας ἑαυτὸν] φαρμακευσας δὲ αὐτὸν 23. φαρμα- 

χευσᾶς ἄντὸν 54. 
ςρατηγὸς τῶν τόπων] τῶν ΧΙΝ. Γοργίας δὲ] Σοργιας δὲ γ1. 

πρὸς τοὺς τοπὼν ςρατῆγος 10, 2, 93. ςράτηγος τὸν τοπὸν τού. 

᾿Ιδδαΐπς} τωρος τοὺς ἰδίους ΠΙ. 

ΧΥ. Ὁμᾷῖ δὲ τάτῳ] ομε δὲ τουτων 11]. α τότῳ τού. καὶ οἱ 

Ἰδεμαῖοι)] α οἱ τοό. ἐγκρατεῖς. ἐπικαίρων] α ἐπίκαιρὼν 71. χὺυ- 

ρωμάτων ὄντες} κα ὀντες 71. ᾿ἐγύμναζον τὰς ᾿Ιεδαίαε] συνεϑλιξον αυ- 

τοὺς 71. καὶ τὰς φυγαδευϑέντας] καὶ τους φυγαδευσαντας ΠῚ, ςς, 
1οό. καὶ τοὺς φνγοντας τῷ, ὅ5,93. πὸ Ἱεροσολύμων) απο ἱερου- 

σώλημ, 93. προσλαβόμενοι] τρροσλαμδανομενοι 23. 

ἐξασίαν ἔχων] α ἔχων ᾿ 

0. 

ΤῚ, 

12. 

13. 

Ν ὃ 

: ' ἡ " 

Σὰ 



29. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

" Σ 7 . Ξ : ᾿ ρι ᾿ ὃΝ ρ 3 Δι 

ἡσάμενοι λιτανείαν;. καὶ ἀξιώσαντες τὸν Θεὸν σύμμαχον αὐτοῖς γενέσθαι, ἐπὶ τὰ "τῶν ᾿Ιδουμαίων 
2 κι ψ Ψ Ὁ ἿΝ, ΄ . ΄ : ρϑ ἰων ἐ “, ΄ : 

. ὀχυρώματα ὥρμησαν; Οἷς χἀὶ ππροσξαλόντες εὐρώξως, ἐγχρατεῖς ἐγένοντο τῶν τόπων, πᾶντάς τὲ 
ΝΟ ΣΝ, “Ὁ ΄ ΝΕ, “ . 39. 7 Ὲ 7 ν Ν 2 ΄ Σ κ᾿, .». ἶ»ἢ΄΄ “ὦ 
τὰς ἐπὶ τῷ τείχει μαχομένες ἡμύγαντο" χατέσφαζον δὲ τὰς ἐμπίπ]οντας, ἀγεῖλον δὲ ἐχ ἥτ]ον τῶν. 
δισμὰρίων. Συμφυγόντων δὲ ἐχ Ἐλατίον τῶν ἐνὶαχεσχιλίων εἰς. δύο πτύργες ὀχυρὰς εὖ μάλα, χαὶ 
. ν ΠΡ ΠΩΣ ᾿ ᾿ : “ ᾿ ΄γ΄' : ; Ντλε  τνς ἜΝ 
Πάντα τὰ πρὸς ππολιορχίαν ἔχοντας, Ὃ -Μαχχαξαῖος εἰς ἐπείγοντας τόπους, ἀπολιπὼν: Σίμωνὰ 

χαὶ Ιώσηφον, ἔτι δὲ χαὶ Ζαχχαῖον χαὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἱχανὲς πρὸς τὴν τότων' “σφολιορχίαν, αὐτὸς 
2 ΐσϑ ἱ δὲ 4 ν᾿ Ν ΄ ΄ . δ᾽..32 “» ρϑ “ψΨ' 2). ἢ ᾿ ἐχωρίσθη. Οἱ δὲ περὶ τὸν Σίμωνα. φιλαργυρήσαντες ὑπό τίνων τῶν ἐν τοῖς πὐὑργοί ς᾽ ἐπείσϑησαν 

. ἀργῳρίῳ:. ἑπ]άχις δὲ μυριάδας δραχμᾶς λαξόγτες, εἴχσάν. τινας διαῤῥυῆναι, Προσαγίελϑέντος δὲ 

τῷ Μαχχαξαΐῳ περὶ. τῇ γεγονότος, συναγαγὼν τὸς ἡγεμένες τῇ λαδ, χατηγόρησεν ὡς ἀῤγυρίου 
πεπράζασι τοὺς ἀδελφᾶς, τοὺς πολεμίους χατ᾽ αὐτῶν ἀπολύσαντες. Τόξες μὲν οὖν ππραᾳδότας 
γενομένους ἀπέχτεινε, χαὶ πτπαραχρῆμα τὸς δύο πύργες χατελάξετο.. “Τοῖς δὲ ὅπλοις τὰ “σάντα 

. ἐν ταῖς χερσὶν εὐοδέμενος, ἀπώλεσεν ἐν τοῖς δυσὶν ὀχυρώμασι «τλείες τῶν δισμυρίων. Τιμόϑεος 
ς ΄ ἕ Ν φ 7 ρὸ ρ᾿ 

δὲ ὁ πρότερον ἡτ]ηϑεὶς ὑπὸ τῶν Ἰδδαίων, συναγαγὼν ξένας δυνάμεις ππαμπλησεῖς, χαὶ τοὺς τῆς 
ὃ.΄. “2 : ζ΄ -“ “΄ » 3,. 5 - .ς:- δ᾿ Κι “2... .οψ .ορ ἑν ΄΄᾽Ἂ 
Ασίας γεγομεγους (ππδς συνασῥοίσας οὐχ ολιγᾶς, “αρὴν ὡς δοριάλωτον ληψόμενος τῆν. Ιεδαΐίαν. 

Οἱ δὲ σερὶ τὸν 'ΜΜακχχαξαῖον, συνεγγίζοντος αὐτᾶ, πσρὸς ἱκετείαν τὰ Θεξ ἐτράπησαν, γῆ τὰς χε- 

φαλᾶς χαταπάσαντες, χαὶ τὰς ὀσφύας σάχχοις ζώσαντες, Ἐπὶ τὴν. ἀπέναντι τ ϑυσιαςηρί χρη- 

πίδα πορϑαπεσόντες, ἠξίουν ἵλεων αὐτοῖς γενόμενον ἐχϑρεῦσαι. τοῖς ἐχϑροῖς αὐτῶν, ἀαὶ ἀγτικεῖ- 
; ᾿ ὃ 2 7 ν ε 2 ρ᾿ ’ : ΟΣ» " ρ,' 7 νν 3 ᾿ ᾽ . 

ὄϑαι τοῖς ἀντικειμένοις, χαϑὼς ὃ γόμος διασαφεῖ. Τενόμενοι δὲ. ἀπὸ τῆς δρήσεως, ἀγαλαξόντες 

τὰ ὅπλα, προῆγον ἀπὸ τῆς “πόλεως ἐπὶ πλεῖον. συνεγγίσαντες δὲ τοῖς πολεμίοις: ἐφ᾽ ἑαυτῶν 

ἦσαν. ὕδρτι δὲ τῆς ἀγατολῆς διαδεχομένης, “πσροσέξαλον ἑχάτεροι" οἱ μὲν ἔγῇνον. ἔχοντες εὐημε- 

ρίας χαὶ νίχης μετ᾽ ἀρετῆς τὴν ἐπὶ τὸν Κύριον χαταφυγὴν, οἱ δὲ χαϑηγεμόνα τῶν ἀγώνων τατῇό- 

μενοι τὸν ϑυμόν. Γενομένης δὲ χαρτερᾶς μάχῃς, ἐφάνησαν τοῖς ὑπεναντίοις ἐξ ἐρανΒ ἐφ᾽ ἵππων 
᾿ Ζ ν ΄ ἮΝ ν » ΄ “39 ζ΄ ε ἈΖ “᾽ἦν 

χρυσοχαλίνων ἄνδρες “πέντε διαπρεπεῖς, καὶ ἀφηγόμενοι τῶν ᾿Ιουδαίων οἱ δύο, Καὶ τὸν Μαχχα-- 

ξαῖον μέσον λαξόντες, χαὶ σχεπάζοντες ταῖς ἑαυτῶν πτανοπλίαις ἄτρωτον διεφύλατἼον" εἰς δὲ τὰς 
ε φ’ ξ΄ Α, ἃς ΣΙ 567 ΝᾺ ΄ 3 » ᾽,; 

᾿ ὑπεναντίους τοξεύματα χαὶ κεραυνὲς ἐξεῤῥίπ]ουν" διὸ συγχυϑέντες ἀορασίᾳ, χατεχόπ]οντο ταρα- 

ΧΥΙ. ποιησάμενοι λιτανείαν] ποιήσαντες λιτανειαν τοῦ. σύμ- 

μᾶχον αὐτοῖς γενέσϑα!ι] γενεσϑαι ἀντοις συμμαχον 23. τῶν Ἰδου- 

μαίων] τῶν ἴπδαιων ς ς. (τού. οοττ. 80 ἃ]. τι. υἱ ἴῃ Ἐ4.) ὀχυρώμα- 

ταῇ οχυρωμάτων 93. ὥρμησαν] ὡρμῆσεν τού. 
ΧΥ͂ΙΙ. Οἷς καὶ τροσδαλόντες] οἷς καὶ τροσδαλλοντες ςς. οἷς 

καὶ προσλαῦοντες ὅς, 93. κα 71- εὐρώρω!} Ἁ 71. ευρώροις τοῦ. 

ἐγκρατεῖς ἐγένοντο] 1Γ. 19, 62, 93. καὶ ἐγκρατεῖς 71. τῶν τόπων] 

Ἔ γινομένοι 71. άντας τε τὰς] α τε 71. ἠμύναντο] ἡμυνοντο 62, 

93. κατέσφαζον δὲ] κατασφαζοντες το. κατεσφαζον τε 62. ΑἸεχ. 

καὶ κατεσφαξζαν 71. κα δὲ 93, 1Ιο6. τοὺς ἐμπίπ]οντας} -[- παντας 

23. ΑἸ4, τοὺς εἐπιπιπίοντας 71. ἀἰνεῖλον δὲ] α 71. 

ΧΥΤΙ]. Συμφυγόντων δὲ] -“ τινῶν ΑἸά. τύργους ὀχυρὰς} τυρ- 

γους ἰσχυροὺς 44.715 7473243. ΟΟτΗΡΙ. εὖ μάλα] , γ1. ἔχοντας] 

ἐχοντες 23. ἔχοντα τού. ᾿ 

ΧΙΧ. Ὁ Μακκαξαῖος εἰς ἐπείγοντας] κ 93. καὶ ᾿Ιώσηφον] καὶ 

Ιωσηππον ςξ. κ Χαι 71. ἔτι δὲ] α 71. καὶ Ζακχαῖον) α και 

τοῦ. δαρεῖ καὶ ἴῃ οἰιαγαξς. ταΐϊμοσε ΑἸεχ. καὶ τὰς -σολιορχίαν) 

α οὐπλ ἐιιζογτηθα. 71. : 

ΧΧ. Οἱ δὲ τοερὶ] των δὲ περι το, 62,.93. φιλαργυρήσαντες 

ῬὈτασταῖττ. τινὲς το, 62, 93- μυριάδας δραχμὰς] μυριας δραχμας 

19, 445 719 74ν 93» τού, 243. Οοπιρὶ. ΑἸἰεχ. διαῤῥυῆνα!] διαρρυϑη- 

γαι 62. 

ΧΧΙ. Προσαγίελθίτος) τροσαγίελλοντος 44. ΑἸεχ. τροσαγῖε- 

λεντος 74. καταγελλοντες τού. περὶ τῇ γεγονότος] α 1. κατ- 

ηγόρησεν] κατηγορῆσαν 23, τοό. ὡς ἀργυρίου τσεπράκασι) ὡς ἀργυ- 

ριου τεπρᾶκαᾶν ΠΠ, ςς9 τού. ὡς ἀργύυριω πεπρακᾶν 3 4. τὰς πολε- 

μίους ὅς. δὰ ἔπ. οοπ|.] α 71: κατ᾽ αὐτῶν] κατ᾽ αὐτον 93. 

ΧΧΙ. Τότες μὲν οὖν] τὰς μὲν ουν 10, ὅ2, 93. τροδότας γενο- 

μένους] λα γενομένους 19, 62. τροδοτὰς γεγονοτας (ἴον. γεγονωτας) 

93. κατελαδετο] κατεδαλετο 243. ΑἸά, 

ΧΧΠΙ. Τοῖς δὲ ὅπλοις] τοῖς δὲ ολιγοῖς το, 62. 93. Τοῖς δὲ 

ὅπλοις---εὐοδόμενος} α οὐπὶ ἱπεγπηθά. 71. ἐν ταῖς χερσὶν] α ταῖς 

93- ἀπώλεσεν---ὀχυρώμασιν] τοὺς δὲ ἐν τοις οχυρωμαᾶσιν ἀπέκτεινε 

γ)1. ἐν τοῖς δυσὶν] ἐν τοῖς δυο 62, 93. 

ΧΧΙΥ͂, ὁ πρότερον] ὁ τορῶτον ΑΙεχ. συναγαγὼν ξένας] αγαγων 

,.1ο6. (οπρὶ. Αἰεχ. 

χέϑεντες 44. 

ξενας το. κα ξενας 71. δϑυνάμεις ᾿σαμπληϑεῖς} α σαμπληϑεις 71: 
γενομένους ἵππους} γενναίους ἱπποὺς 19, 62, 93. λ γενομένους 71. 
γενομένους τόπους και ἱππους τοό. συναθροίσας ἐκ ὀλίγες] αὶ 71. 

ΧΧΨ. συνεγγίφοντος δίς. δὰ ἤπ. οοπ|.} κα 71. συνεγγίζοντος 
αὐτὰ} συνεγίιζοντος αὐυτω το. συνεγίιφοντες αὖτ ς 2. συνεγίιζοντες 
αντες τού. τορὸς ἱκετείαν] ρος ἱκεσίαν τού. (οπρΡΙ. ΑΙεχ. ἐτρά- 

πησαν] α 23, 44. ζ2, ςζ, 74, τού, 243. ΟΟτρΡ!. Παθεῖ ἴῃ σμᾶγ. πηΐη. 
ΑΙεχ. γῇ τὰς κεφαλὰς] γὴν τὰς χεῷ. 23, τιοό. καταπάσαντες 
κατεπάσαντο τος. ζώσαντες] ξωσαμενοι 10, 62, 93. 

ΧΧΥῚ. Ἐπὶ τὴν- προσπεσόντες} αὶ εὐτὴ ἱπιετιηδά, 71. 

σόντες] προσελθόντες «2. ἠξίεν ἵλεων] ηξιεν ἐλεως ΠῚ, (23. Τοῖτ. 
4ες. τη. υἱ ἱπ Εά.) το6. ηξιαν τὸν Θεὸν ἐλεων 71. ἥξιεν ἐλέος 93. 
αὐτοῖς γενόμενον] αὐτοῖς γενομενος 93. ἐχϑρεῦσαι δες. δὰ ἔῃ. οοη,.} 
α 71. τοῖς ἐχϑροῖς αὐτῶν] τοις ἔχϑροις αὐτῇ 93. καϑὼς ὃ νόμος] 

καϑῶως καὶ ὁ νομὸς τού. ΑἸεχ. 

ΧΧΥΙΙ. ΓΕενόμενοι δὲ} γενομενος δὲ τοῦ. 
τὴς δυσεως γ1. τροῆγον] τροῆλιϑον 23) 44) 53) 71. (πΊρ]. ΑἸά. 
τροσηλϑον ςς, 74.ἀ απὸ τῆς πόλεως) α 19, 62, 93. ἐφ᾽ ἑαυτῶν 
ἤσαν] ἐφ᾽ ἑαντοις ἦσαν τς. εφ᾽ εαντον ἦσαν 93. 

ΧΧΥΜΠΙΙ. διαδεχομένης] διαχεομενης 19, 44) 52, ξξ, 62, 71) 74, 
προσίξαλον] προσέδαλλον ΑΙεχ. οἱ μὲν ἔγίνον] 

οἱ μὲν ἂν εγῖνον ςς, τοό. Αἰεκ. ἔγ[υον---εὐημερίας] εὐημερίας μετὰ 
χαρὰς ὠπλισμίνοι ) Οοάϊοεβ ϑεγρὶ. τὴν ἐπὶ τὸν Κύριον] α τον 62. 

ΧΧΙΧ. Γενομένης δὲ] αὶ δὲ 62. γινομένης δὲ ΑΙεχ, καρτερᾶς 

προσπε 

4," ’ 
ἀπὸ τῆς δεήσεως] απὸ 

μάχης] εκατερᾶς μαχηξ τοό. ἐφ᾽ ἵππων χρυσοχαλίνων} 71. ἂἄν- 

ὃρες πέντε] α΄. τοό. ΑἸεχ. καὶ ἀφηγέμενοι] α και 62, 93. καὶ 
ἀφηγέμενοι δες. δὰ ἔπ. “οπ).} α 71. 
καὶ οἱ δυο αὉ 4]. τη. τού. ᾿ 

ΧΧΧ. Καὶ τὸν Μακκαδαῖον) α και τοόὄ. μέσον λαβόντες (Γ. 
Οοτρὶ. καὶ σκεπάζοντες] α 71. ταῖς ἑαυτῶν πανοπλίαις] ταις 

ἐπ᾿ αὐτῶν τσανοπλιαις 44, 74, 243. ΟΟμρὶ. -α 71. ταις ἄντων τσαν- 
σπλιαις τοό. εἰς δὲ τὰς ὑπεναντίς εἰς δὲ τες ἐναντιξς 62,93. ΑΪεχι 

ἐξεῤῥίπϊεν] ἐξεπιπῆαν 1Π1|. εξερριπῆον ςς. διὸ συγχυϑέντες] διο συσ- 
διὸ συγχυϑέντες ὅτς. δὰ ἤπ. σοπι.} α 71. κατεχό- 

πῆοντο] διεκοπίοντο 23, ς ς) τοό. Οομιρὶ. ΑΙεχ. διεξιπῆαντο 44, 74,343. 

οἱ δυο] λ δυο 19,23, ςς) 62,03. 



κλὴ 
Ν᾿ 

τἀ ἊΝ 

2. ἐμπιπρὼν τὰς πυργες 71. 

ε 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

χῆς πεπληρωμένοι... Κατεσφάγησαν δὲ δισμύριοι. πτρὸς τοῖς ππενταχοσίοις,, ἱπκεῖς δὲ ἑξαχόσιοι. 
" Ρ ς ΄ » » “ ΄ ᾿Ξ 

Αὐτὸς δὲ ὁ Τιμόϑεος συγεφυγεν εἰς Γάζαρα λεγόμενον ὀχύρωμα, εὖ μάλα φρόριον, ςρατηγᾶντος 32. 
ϑ. . , ς« ἊΝ ΝΙΝ Θ »" Ψ "9 νν ΄ ες, 2 ζ΄ 

ἔχει Χαιρεδ. Οἱ δὲ περὶ τὸν Μαχχαδαίῖον ἄσμενοι περιεχάψισαν τὸ φρδριον ἡμέξρας τεσσαρᾶς.. 

δὲ ἔνδον τῇ ἐρυμνότητι τῷ τόπε πεποιϑύτες, ὑπεράγαν ἐδλασφήμαν χαὶ λόγες ἀϑεμίτες προῖοντο, 

«Ὑποφαινόσης δὲ τῆς ππέμπης ἡμέρας, εἴχοσι νεανίαι τῶν πτερὶ τὸν Μαχχαξαῖον «συρωϑέντες τοῖς 38 

ϑυμοῖς διὰ τὰς βλασφημίας, προσδαλόντες τῷ τείχει, ἀῤῥεγωδὼς χαὶ ϑηριώδει ϑυμῷ τὸν ἐμπί. 

πῆογτα ἔχοπον. Ἕτεροι δὲ ὁμοίως ττροσαναδάντες ἐν τῷ περισπασμῷ πρὸς τὲς ἔνδον, ἐνεπίμπρων 36. 

τοὺς πύργους, χαὶ πυρὰς ἀνάψαντες ζώντας τοὺς βλασφήμους χατέχαιον" οἱ δὲ τὰς “πύλας ὃὶ- 

ἔχοπ]ον, εἰσδεξάμενοι δὲ τὴν λοιπὴν τάξιν, ποροχατελάξοντο τὴν “πόλιν, Καὶ τὸν Τιμόϑεον ἀπο. 

χεχρυμμένον ἕν τινι λάχχῳ χατέσφαξαν, καὶ τὸν τότε ἀδελφὸν Χαιρέαν, χαὶ τὸν ᾿Απολλοφάγῃ. 

Ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι, μεϑ᾽ ὕμνων χαὶ ἐξομολογήσεων εὐλόγεαν τῷ Κυρίῳ τῷ μεγάλως εὐεργε- 
ἴω φ 3 ρ , 

τῶντι τὸν ᾿Ισραὴλ, χαὶ τὸ γῖχος αὐτοῖς διδόντι. 
ἐς ᾿ 

᾿ ᾿ φὸ 

ὩΣ . " π 
5 

᾿ 

ΜΕΤ᾽ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρόνον Λυσίας ἐπίτροπος τῇ βασιλέως χαὶ συγίενὴς, χαὶ ἐπὶ τῶν τ. 
ἢ ᾿ φῷ ὔ 7 - ν. 9 , : 2 . 

πραγμάτων, λίαν βαρέως φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονάσι, Συναδϑροίσας «περὶ τὰς ὀχτὼ μυριάδας χαὶ 2. 
Ο “ 3 ᾿ , ΠΝ ΝΝ ΄ “ δ, ἐπ 

τὴν ἵππον σᾶσαν, ππαρεγένετο ἐπὶ τὸς Ἰεδαίας, λογιζόμενος τὴν μὲν “σόλιν “Ἑλλησιν οἰκητήριον 
΄ Ν Ν ε, Ν 2, ΄ ν δ ἯῪΝ » 3 “δ ΄ : Ν ν ᾿ Ν 

ποιήσειν, Τὸ δὲ ἱερὸν ἀργυρολόγητον χαϑως τὰ λοιπὰ τῶν ἔϑγὼν τεμένη, τορατὴν δὲ τὴν ἀρχιε- 3. 
’ 2» ΄ 9 φῸ ϑ᾽ », ᾿ς ρο ᾿ ΦΨΦ ’ὔ ͵ ι . μὰ 

ρωσύνην χατ᾽ ἔτος "ποιήσειν, Οὐδαμὼς ἐπιλογιζόμενος τὸ τῇ Θεξ χράτος, ππεφρενωμένος δὲ ταῖς 4. 

μυριάσι τῶν πεζῶν χαὶ ταῖς χιλιάσι τῶν ἱππέων χαὶ τοῖς ἐλέφασι τοῖς ὀγδοήκοντα. Εἰσελθὼν 5. 
᾽ “" ν 29 " ΄ ; » 

δὲ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, χαὶ συνεγγίσας τῷ Βαιϑσέρᾳ, ὄντι μὲν ἐρυμνῷ χωρίῳ, ἀπὸ δὲ Ἱεροσολύμων 

ἀπέχοντι ὡσεὶ ςαδίας πέντε, τῶτο ἔϑλιδεν. Ὡς δὲ μετέλαδον οἱ πτερὶ τὸν Μαχχαξαῖον ππολιορ- 

ΚΕΦ, χ, 

31. 

Οἱ 33. 34. 

37 

38. 

ΚΕΦ. 

ΧΙ. 

,- 5.Ν . » ΄ 3.2 “ ν ΄ .ς« “ . “εν εν , 3 
χϑντα αὐτὸν τὰ ὀχυρώματα, μετ᾽ ὀδυρμῶν καὶ δαχρύων ἱκέτευον σὺν τοῖς ὄχλοις τὸν Κύριον, ἀγα- 

ΧΧΧΙ, Κατεσφάγησαν δὲ] και κατεσφαγήσαν 71. κατεσφάγη- 
σαν καὶ ΑΙά. ἱππεῖς δὲ] ἵπποις δὲ 62. χαὶ ἱππεῖς )η1. ἱππεῖς δὲ. 
ἑξακόσιοι] α ς2. 

ΧΧΧΙΙ. Αὐτὸς δὲ ὁ Τιμ.] ὁ δὲ Τ μα. 44, 71. συνέφυγεν} ἐφυγεν 
23. διέφυγεν ςς. ὠπέφυγεν ΑἸά. συνέφυγεν---ὀχύρωμα] ἦλϑε καὶ 
ἐπέρασεν εἰς Γάζαρα ὄνομα πόλις μία το (οάϊοεβ ϑεγρίϊ. λεγόμε- 
νον ὀχύρωμα] λεγομ. οχυρον ςς. εὖ μάλα] ργαεπηϊττ, καὶ 93. φρώά- 
ριον} Ργαβηηϊτῖ, οχυρον 10, 62, 93. Χαιρέᾳ] Χεραιξ 23, 44, 71. 

ΧΧΧΠΙΠ. τὸν Μακκαθαῖον] τῶν Μακκαξαίων ὅ2. ἄσμενοι τερι- 
ἐκαϑισαν) α ἄσμενοι 10. τορικαϑίσαντες 71. ἄσμενοι παρεκαϑισαν 
74. αἀσμένοι περιεκληϑησαν 93.  ὠσμένως τσεριεκάϑισαν ΑΙεχ. τὸ 
φρέριον] ῥγϑτηῖττ. σερε 9. ἡμέρας τέσσαρας] ἡμέρας τεσσερακοντα 

. 11. ἡμέρας τέσσαρες και εἰκοσι 23,93. πμερας τέσσαρας καὶ εἰκοσι 
ςς. (ου)ρὶ. 

ΧΧΧΙΝΨΝ. Ῥεείξ οοπηπιᾶ ἱπίερτ. 71. τῇ ἐρυμνότητι] τὴ ρυμνοτητι 
23. Ργριμϊῖ. ἐν τού. ΑἸά. τῷ τόπε] τετοὸ τού. ὑπεράγαν ἐδλα- 
σφήμεν] υπεραγαν εδυσφημεν το, 23, 2, 93. τωροΐοντο] τροιεντες 
Π]Ι. προσιοντο 23. τροιεντο 44, ςξ, 243. ΟοΙηρί. εποιεν τοῦ. 

ΧΧΧΥ, Ὑποφαινέσης δὲ] υπερφαινεσης δὲ ς2. υποφανεσης δὲ εὐ δι, 
τῆς τίμπ]ης---νεανίαι} της πεμπῆης καὶ εἰκοςης ἡμέρας νεᾶνιαι 23, 44. 
21, 74. 243. Οοπρ]. ΑΙά, εἴκοσι νεανίαι] καὶ εἰκοςῆς νεανιαι ΠῚ, 
φςντοό. α εἴκοσι Οοπιρὶ. ΑἸά. τοῖς ϑυμοῖς] την ψυχὴν 74. προσ- 
δαλόντες] τροδαλοντες 11]. τροσδαλλοντες 23. τροδαλλοντες τού. 

τῷ τείχει] -ξ καϑηλλοντο 19, 93. - καϑηλλᾶντο ς2. καϑηλοντο 
62. ἀρῤῥενωδὼς] ἀρενωγὸς (Ης) τού. οῤῥενωδῶς καὶ ϑηριώδει ϑυμῷ] 
να 71. τὸν ἐμπίπ]οντα ) τὰ ἐμπιπίοντα τοῦ. ' 

ΧΧΧΥ͂Ι. Ἕτεροι δὲ ὁμοίως] κα ομοίως 71. τρὸς τὰς---σύργους] 
α Ουπὶ Ἰη εΓΠπΊοα, 21. ἐνεπίμπρων τὰς τούργες] ἐμπίπρων τας ἐργους 

ἐπιβπρων τῆς πυργᾶς 74.243. (οπηρὶ. 
ἐγεπιπρων τοὺς συργους τοό. χαάὶ πυρὰς] και τας συρας ςς. ἀδν- 
ψαντες} ἀναπτοντες 43, 44, ςς, 71, 74, τοῦ, 243. Οομρὶ. Αἴεχ. 
τὰς βλασφήμους τους δυσφημουντας το, 62, 93. κατίκαιον] α ὅ2. 
οἱ δὲ τὰς---τάξιν] α ουπιὶ ἱπιετπηεά, 71. οἱ δὲ τὼς πύλας] ΡΓϑ πη. 
και 62. διέκοπῆἼον) διεκαιον τοό. τάξιν] παραταξιν γ4. τρο- 
κατελάξοντο] και καταλαξοντες 71. ΄ 

ΧΧΧΥΊΙ. Καὶ τὸν Τιμόϑεον} α τον 9 Δ. ἀποκεκρυμμένον) κατα- 
Χεχρυμμένον 19, 62, 93. α 71. ἔν τινι λάκκῳ] αὶ )1- ἀϑελφὸν 
Χαιρέαν) ἀδελφον Χεραιαν 23. αδελφον Χαιρεᾶ ςς. καὶ τὸν ᾿Απολ- 
λοφάνη)] καὶ τον Απολλοφανὴν 44, τού. ΑἸεκ. καὶ τὸν Απολλοφᾶάνειν 93. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. Ταῦτα δὲ] ταυτὴν δὲ 62. καὶ ἐξομολογήσεων] καὶ 

ἐξομολογήσιν 62. κα 71. καὶ ἐξομολογήσεως Αἰεχ. εὐλόγεν τῷ Κυ- 
ρίῳ] υμνεν τω Κυριω 52. τῷ μεγάλως δις. δὰ ἤπ. σοπι..71. με- 
γάλως εὐεργετδῆντι} μεγάλως εὐεργετᾶν (ῇς) ὅ2. τὸν ᾿Ισραὴλ] τὼ 
Ισραηλ τοό. 'καὶ τὸ νῖκος] καὶ τὴν νικὴν τ, 62, 93. αὐτοῖς διδόν- 

τι] ανυτω διδοντι 62. 

Ἰ. «παντελῶς χρόνον] πιαντελὼως χρονισκοὸν 1Π1, 23, 1Ιο6. τοὺ 

βασιλέως] ροηῖς Παϊίπι ροίξ Λυσιας ό4. καὶ συγίενὴς] αὶ 71. καὶ 
συγίενιας 93. κα και τοό. καὶ ἐπὶ τῶν τοραγμάτων] α 71. φέρων] 
φΦεροντων 93. ἐπὶ τοῖς γεγονόσι] ἐπι τοις γενομένοις τοῦ. 

11. περὶ τὼς ὀκτὼ] ὑπερ τὰς οκτω το, 62, 64, 93. ' καὶ τὴν ἵπ- 
πον] καὶ ἐπὶ τὴν ἱππὸν 23. τᾶσαν) ἅπασαν ΑἸεχ. ᾿ παρεγίνετο] 
παραγινεται 19, 62,,64,93. παρέγινετο ςς. ΑΙεχ. ἐπὶ τὰς Ἰεδαίας] 
ρος τας Ιαϑαιες τιοό. τὴν μὲν πόλιν] τὴν μεν. τοολλὴν 93. σοι- 
ἥσειν͵ ποιησαι (ῆς ἰ114) τοῦ. 

1Π. τρατὴν δὲ] τραρα τὴν δὲ ταεπιά. 64. πρατὴν δὲ--ἶτος] πρα- 
τὴν δὲ κατ᾽ ἐτος τὴν ἀρχιερωσυνὴῆν 23, 44) ς 5) 243. ΟΠ]. ΑἸεχ. ἔς, 
πἰἢ τρατῆειν, τιοό. κατ᾽ ἔτος ποιήσειν] τσοιησειν κατ᾽ ετος το, (62. 
ὰ ν] ἀεί τ) 64, 93. 

ΙΝ. Οὐδαμῶς ἐπιλογιζόμιενος} ἐδαμως φπιλογιζομενον τοό. τὸ 
τὰ Θε8] τὸ τὰ Κυριε τοό. ταεφρενωμένος δὲ] εἐπεφρενωμενος δὲ 19. 
ἐπευφραινομένος δὲ 52. επεφραινομενος ό24. τσεφενομενος (Πς) δὲ 93. 
τῶν πεζῶν] των τέδὼν 11. καὶ τοῖς ἐλέφασι] καὶ τοῖς ελεφανσι 
τού. καὶ τοῖς ἐλέφασι τοῖς ὀγδοήκ.} χαὶ τοῖς ἐλεφάσιν 10, 62) 93. 
καὶ ἐλεφᾶσι ογδοηκ. 71. ᾿ ᾿ 

ν. Εἰσελθὼν δὲ] α δὲ 44, 64, 93. ΔΙά, εἰσελθόντα δὲ τοό. καὶ 
συνεγγίσας] και συναντησας ς2. χαι συνενεγκᾶς 74. τῷ Βαιϑούρᾳ) 

Βαιϑέρων 111. α τῳ 10, ς 5» 62, 93. Βαιϑσερὼν 23. τῶ Βαιϑσερω 

44,74, 243. Οορ]. περι Βαεϑσεραν 64. Βεϑσερων τού. τῷ Βαιϑ- 

σύσῳ Αἰά. ὄντι μὲν---παέντε] αὶ ουπὶ Ἰηϊεγηχοά, 71. ἐρυμνῷ χωρίῳ] 
Ῥγϑοιλϊεϊ. ἐν 19) 62, 74. εν ρυμνω χωριω (6ς) 93. Αἰά, ἐρυμνῳ χωρίων 

ΑΙεχ. ἀπὸ δὲ Ἱεροσολύμων] τῆς δὲ Ἱερουσαλήμ τ9, 62) 64, 93. Ἐ δε 

23. [εροσολυμὼν δὲ ς ς, 74. Αἰεχ. λαπο δὲ τοό. ἀπὸ δὲ Ἵεροσ. ὅπ- 
ἔχοντι] ἀπέχοντι δὲ ἱἱεροσολύμων (οπιρί. τῆς δὲ Ἱπροσολύμων δὲ ὧπ- 

ἔχοντι ΑΙά. ὡσεὶ ςαδίες τοίντε] ως ςαδιους τοεύτακοσιους ξζ. ὦδεν 

ὺ σχοινες τέντε τού. ΑΙεχ. τξτο ἔϑλιδεν] Ῥτγροπηϊτι. προς τοῖς μυρίοις 

10. 23, ςζ) 62, 93. τατο εϑλιθον τοῦ. 
ΑΙ. Ὡς δὲ μετέλαβον] ὡς δὲ ἡκεσαν 10, 632, 64, 93. 

᾿ Μακκαξαῖον οἱ περι τῶν γραμματαιων" καὶ Μακκααιον 62. πολι- 
᾿ὀρκᾶντα )} σολιορχέντες 10. ᾿ πολιορκδντα---ὀχυρώματω] πολιορκίαν 

ε 4 ἷ ᾿ 

οι περι τον 

« Σ 



κεῷ. ΧΙ. 

7: 

Ι2.- 

18. 

21. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

9») ἄψιεον ἀποξεῖλαι πῤος' σώτηρίαν τῷ Ἰσραήλ. Αὐτὸς δὲ πρῶτος ὁ Μαχκαξαῖος, ἀγαλαξὼν 

τὰ ὁπλὰ προετρέψατο τὸς ἄλλους, ἅμα αὐτῷ διακινδυνεύοντάς, ἐξίδοην εἰ, τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶγ" 

ὁμὲ 5. δὲ χαὶ προϑύμως ἐξώρμησαν. Αὐτόσι δὲ χαὶ πρὸς τοῖς Ἱεροσολύμοις ὄντων, ἐφάνη προηγάμενος 
ἀὐτῶν ἔφιππος ἐν λευχῆ ἐσθῆτι, “πανοπλίαν. χρυσῆν χραδαίνων. Ὁμ δὲ πτιάντες εὐλόγησαν τὸν 

ἐλεήμονα Θεὸν, χαὶ ἐπεῤῥώσϑησαν ταῖς ψυχαῖς, ἃ μόνον ἀνϑρώπες ἀλλὰ χαὶ ϑῆρας τὰς ἀγριωτά-. 

τας, καὶ σιδηρᾶ τείχη τιτρώσκειν ὄντες ἕτοιμοι. Προσήγον ἐν διασχευῇ τὸν ἀπ᾽ ἐρανϑ σύμμαχον 
ἔχοντες, ἐλεήσαντος αὐτὰς τῷ Κυρίε, Λεοντηδὸν δὲ ἐντινάξαντες εἰς τὰς πολεμίες, κατέξρωσαν 

αὐτῶν χιλίας πρὸς τοῖς μυρίοις, ἱππεῖς δὲ ἑξαχοσίες πρὸς τοῖς χιλίοις τὸς δὲ πσάντας ἠνάγχα- 
σαν φυγεῖν. Οἱ πλείονες δὲ αὐτῶν τραυματίαι γυμνοὶ διεσώθησαν" καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Λυσίας αἰσ- 
χρὼς φεύγων διεσώϑη. Οὐχ ἄνες δὲ ὑπάρχων, πρὸς ἑαυτὸν ἀντιδάλλων τὸ γεγονὸς περὶ ἑαυτὸν 
ἐλάσσωμα; χαὶ συννοήσας ἀγικήτους εἶναι τὸς Ἑδραΐες, τ σσάντα δυναμέν Θεδ συμμαχοῦντος 
αὐτοῖς, “προσαποςείλας Ἕπεισε συλλύσεσϑαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις" χαὶ διότι χαὶ τὸν βασιλέα 
πείσειν φίλον αὐτοῖς ἀναγχάζειν γενέσθαι. ᾿Ἐπένευσε δὲ ὁ Μακχχαξαῖος ἐπὶ πᾶσιν οἷς ὁ Λυσίας 
ταρεχάλει τῷ συμφέροντος φροντίζων᾽ ὅσα γὰρ ὁ Μαχχαξαῖος ἐπέδωχε τῷ Λυσίᾳ διὰ γραπΊων 
περὶ τῶν ᾿Ιεδαίων, συνεχώρησεν ὃ βασιλεύς. Ἦσαν γὰρ αἱ γεγραμμέναι τοῖς Ἰοδαΐοις ἐπιςολαὶ 
παρὰ μὲ Λυσίδ περιέχεσαί τὸν τρόπον τϑτον' Λυσίας τῷ «“λήϑει τῶν ᾿Ιεδαίων χαίρειν. Ἴω- 

ἄνγης χαὶ ᾿Αδεσσαλὼῶμ οἱ πεμφϑέντες πὰρ ὑμῶν, ἐπιδόντες τὸν ὑπογεγραμμένον χρηματισμὸν, 
ἠξίαν ππερὶ τῶν δ αὐτῇ σημαινομένων. Ὅσα μὲν ὅν ἔδει χαὶ τῷ βασιλεῖ πτροσενεχϑῆναι, διε- 
σάφησα, ἃ δὲ ἦν ἐνδεχόμενα, συνεχώρησεν. ᾿Εὰν μὲν ὅν συντηρήσητε τὴν εἰς τὰ πράγματα εὕ- 
γοιαν, χαὶ εἰς τὸ λοιπὸν πειράσομαι “παραΐτιος ὑμῖν ἀγαϑὼν γεγέσϑαι Ὑπὲρ δὲ τῶν χατὰ μέρος 
9 ΄ ’ ᾿, ἴω] 8 3 ᾿" ἰϑὲ ς ρ0 » 3 ς 4 Ε ἰον 

ἐγτετάλμαι τὅτοις τε χαι τοῖς σὰρ ἐμδ διαλεχϑήηναι υμι». Εῤῥωσϑε" ετᾶς ἐχατοςδὃ τεσσαρᾶ- 

χοςβ ὀγδόε, Διοσχορινϑίδ εἰχοςῇ τετάρτῃ. Ἢ δὲ τᾶ βασιλέως ἐπιςολὴ περιεῖχεν οὕτως" Βασι- 

ὀχυρωμάτων αὐτῶν 8 Οοάἀϊςεϑ᾽ ̓ δετρῖ, αὐτὸν τὼ ὀχυρ.} αὐυτων τὰ, Οὐοπμρί. μαδεῖ τσώντα ἴῃ οἰαγαέξ. τηΐποσε. Αἰεχ. συμμαχᾶντος αὐ- 
οΧυβ. 44, 62, τού. ἴω. τῶ ὀχυρώματα) τὸ ὀχυρωμα 64. μετ’ τοῖς] 7ι. 
ὀδυρμῶν καὶ δακρύων): μετα δακρυων γ1. σὺν τοῖς ὄχλοις] α 71. 
ογαϑὸν ἀγ[ελον] τ. τοό. τρὸς σωτηρίαν] εἰς ὡγαϑοσύνην το Οοάϊ- 
οε8 ϑερίί. τῷ Ἰσραήλ] τε Ισραηλ 19, 23, 62, 93. τῶν Ἰσραηλι- 
τῶν τὸ (οαϊοο5 βεγεῖ. 

ΝΙΙ. τρῶτος ὁ Μακκαῦ.] ὁ ὁ Μακκαῦ. τρῶτος ΑΙεχ. τοροετρέ- 
Ψψατο] τροεπεμψατο τοό. ἅμα αὐτῷ) μα ἀντων ὅ2. διακινδυνεύ- 
οντας] διακινδυνευοντες 93. ἐπιδοηϑεῖν} ἐπὶ βοηϑειαν ὅ4. επιβξο- 
ἥϑεῖς 93. 

ΨΙΠ1. Αὐτόϑι δὲ καὶ] α καὶ ςς, 62, ό4, 71, 74, 935 τού. Αἴεχ. 

πρὸς τοῖς Ἱεροσολύμοις} τρος τὴ Ιερουσαλημ. ὅ2. τὴ τρος τὴ Ἰερεσα- 
λημ 64. ρος τὴν Ἱερουσαλήμ 93. ὄντων} αὶ δ: οντὰ 93. ἐσϑῃ- 
τι το. δὰ ἤἥη. οοηλ.] πανοπλία 71. 

ΙΧ. Ὁμᾷᾶ δὲ--Θεὸν] α ομπὶ ἱπιεγηγεά, γι. εὐλόγησαν] εὐλογη- 
σαντες 62, 64, 93, τἸο6ό. τὸν ἐλεήμονα Θεὸν] τον Θεὸν τιοόὅ. καὶ 

με κὐλην α και 2, 64, 93. τοό. ἀλλὰ καὶ ϑηρας} ϑηρας τε 

ϑηρας δὲ 44 ςς, 71,74) τοῦ, 243. Οοπρί. ἀλλὰ καὶ ϑηρας δὲ 

Ἧ ἀλλὰ καὶ ἴῃ οπατγαξ!. πηΐη. εἰ δὲ ἰπίετ ὕποο8) ΑΙεχ. καὶ σιδηρᾶ 

τείχη] καὶ σιδηρα τείχειν 93. τιτρώσχειν ὄντες ἕτοιμοι] τιτρωσκον- 

τες 71. 
Χ. Προσῆγον] τρροηγον 62; 64, 93; τού. ΑἹά. Αἴεχ. τὸν ἀπ᾽ 

ἐρανὰ δες. δὰ βη. σοπ|.} α 71. τὸν ἀπ᾽ ἐρανὰ σύμμαχον] τον επ- 

“ρανιον συμμαχον 19, 64) 93. τον ἐπ᾿ βρᾶνε συμμαᾶχον 62. 

ΧΙ. Λεοντηϑὸν δὲ] λεοντινον δὲ 11, α δὲ ςς. λέοντα δὲ τού. λε- 

οντιδὸν δὲ Οοπιρί. ἐντινάξαντες] ἐκτιναξαντες ς2. τιναξαντες 64, 

93. εἰς τὰς πολεμία, τρος τὰς πολέμιες ξ2. ἀτίσευσαν, κατ- 

ετρωσαν 44. τρὸς τοῖς μυρίοις] προς τας μυρίας 65. α 71: ἱππεῖς 

δὲ] α 71. ἃ δὲ 93. ἱππεῖς δὲ -- χιλίοις] ππεῖς χίλιες ἐξακοσιες 44. 

ἑξακοσίους} εξακοσιοις 93: τρὸς τοῖς χιλίοις] α 71. προς χιλίους 

τού. κα τοῖς ΑΙεχ. τὰς δὲ πάντας] σαντας τοῦ. φυγεῖν} φευγειν 

το, 64, τού. ΑΙΔ. Αἰεχ. 

ΧΙ. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Λυσίας} ὁ δὲ Λυσιας 445 71. 

αἰσχρῶς φεύγων] α 71... 
ΧΙ. Οὐκ ἄνες} κανες (Δ) τοό. Οὐκ ἀν  ὐχωςουμααι οὐτὴ 

Ἰηϊογπιοά. 71. ὑπάρχων) “Ἔ ὁ Λυσιας ς2) 62, 64, 93: ἐντιδάλ- 

λων] ἀντιβολων 24. τὸ γεγονὸς} τὸ γένος τοῦ. περὶ ἑαυτὸν ἐλάσ- 

σωμα] τερι ἀντον ἐλασσωμια ς 5) 74. 243. ΟοἸρῖ. ΑΙεχ. πέρι εαυτϑ 

ελατίωματα τοό. τῷ πάντα δυναμένου ΘΕΣ] τε δυνατε Θεε το, 62, 

64, 93. τῇ δυνατε ΘΕ 23. 71. ασαντα τού. τῇ παντοδυνάμε 

νοι. Υ. 

αὖ 74) τού. 

, τὴν} τηρησετε τῆν 71. 

ταρ΄. ἐμ} καὶ τῶν παρ᾽ ἐμε 64. καὶ τοις ὦ ὑμῶν τοῦ. 
"λεχϑῆναι ὑμῖν] διελεγχϑήναι ὑμῖν 71. 

«ἴοτ. ἐκαϑδιὲ) 74) τού, 243. ΑἸεχ. 

ΧΙΝ. 'Επεισε συλλύσεσϑαι} ἐπεισε συλλνεσϑαι ΠΠ, γ4, τοῦ. 
Οοτηρί. ἐποϑὲ συλλυσεσϑαι το. ἐπεῖϑὲ συλλυεσϑαι 62, 64, 93. ΑΙὰ. 
ἐπὶ πᾶσι ὅτε. δὰ Άη. ςοπν.] 2. καὶ διότι] καὶ οτι. 10, 64.093. ΑΙά. 
καὶ τὸν βασιλέα] α καὶ 19, 93. ποίσειν] τεισει 1. τῦιςοὸν τού. 

φίλον] ροπῖς πδέπι ροίξ αναγκαζειν 44. ἀναγκάξειν] α τού. 
ΧΥ. ᾿Ἐπένευσε δὲ] καὶ ἐπένευσεν γι. ἐπὶ πᾶσιν---Μακκαξαῖος 29] 

λα οὐπὶ ἰηίεγπηθά. 71. φροντίζων] φροντίζειν93. ὅσα γὰρ ὁ Μακ- 
καδαῖος] καὶ οσα ὃ Μακκαβαῖος το, 62, 64,93. κ ὁ 74. 
Λυσίᾳ] ἐδωκε τω Λυσια 19, 62, 64, 93- και οσα δεδωκε τω Λυσια 71: 
ὁ ὁ βασιλεύς] ὁ ὁ γραμματεὺς 11]. 

ΧΥῚ. Ἦσαν γὰρ] α Ὑὰρ 55. σαν δὲ 62, 93. 
α αἱ ό2, 93. ΑΙεχ.. 
σαι--τᾶτον) αὐτὴ 71. 
τοῦ. 

ΧΥΊΙ. καὶ ᾿Αξεσσαλὼμ] - Μεσσαλα 23. παρ᾽ ὑμῶν] υφ᾽ υμων 
19,.62, 64, 93. ταρ᾽ ἡμῶν 74. τὸν ὑπογεγραμμένον] τον ἐπιγε- 
γραμμενον 23. τὸν ἀπογεγραμμέενον 74. περὶ τὼν δίς. 8 ἔπ. ςοη).} 
α7ι.. δι αὐτὰ] δι᾿ αὐτὰς 64, 74. 

ΧΥΤΙ. καὶ τῷ βασιλεῖ] α καὶ 44, 71» 74. ΟΟπρΡὶ, 
ναι]: προανενεχϑηναι (ἀυῦ. 4ῃ τοροσανενεχϑηναι) 93. 
1οό. διεσάφησα) διεσαφησαν 62. 

62. συνεχώρησαν 93. 

ΧΙΧ. ᾿Εν μὲν ὅν] α μεν 64. 

αἱ ἐν ἠδ δῇ 
παρὰ μὲν Λυσίε} α μὲν 62, 64, 93.. τοεριέχε- 

τὸν τόπον τϑτον} ὅτὼ 44. τὸν τύπον τατον 

τποροσενεχβθῆ- 
τοροσενεχ ϑὴ 

ΠΡ ΧΘΕΙ͂ΣΡῚ συνεχώρησα ς3, 

ἐὼν ἄν μὲν Θοπηρὶ. συντηρήσητε 
εἰς τὰ πράγματα] εἰς τα προςαγματα 62. 

ρος τα Ὡραγματαὰ 93. πειράσομαι] σειρασὼ (υϊ νἱάειυν) 62. 

παραίτιος ὑμῖν] αὐμιν 23», 44, ς 5. 74. τού, 443. Οοπιρὶ. Βιαθεῖ ὑμῖν 
ἴῃ εἰιᾶτ. πιΐῃ. ΑἸεχ. ὠγαϑὼν γενέσϑα.] αγαϑὼν γινεσϑαι 93. 

ΧΧ. Ὑπὲρ δὲ τῶν] ὑπὲρ δὲ τετων το, 23» 55, 62, 64, 939 τοῦ. ΑΙα. 
ΑἸΙεχ. κατὰ μέρος] καὶ τῶν κατὰ μερὸς 10, 23, ὅ2, 64, 93. ἐν- 
τέταλμα!] ἐντέλλομαι τού. . τἄτοις τε] τατοις γι τοῦ. 

δια- 

ΧΧΙ. "Εῤῥωσϑε] ἐρρωσϑαι τού. ἔτους δις. αὐ ἢπ. σοι).} α 71. 

᾿τεσσαρακος ὀγδόε) τισσαρακογι καὶ ογδοξ 23. Ργατηϊῖ, καὶ ς Ξ: 
Διοσκορινι)ίου] κορινϑίου 19. ἐἰ- 

τετραδι καὶ εἰκαδι (ςς. 
α τεσσαραχογε όὅ2. κογδοι τού. 
χορῇ τετάρτῃ) εἰκαδὶ τετάρτη 23. ΠΡ 

ΧΧΙΙ. περιεῖχεν ὅτως] α 71. 

4Ν 

ἐπέδωκε τῷ. 

καὶ τοῖς 

“ 



ΕΣ χωρηϑηναι αὐτοὺς τὰ νομὸμα. ψιρεμενοι 44. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

λεὺς ᾿Αντίοχος τῷ ἀϑελφῷ Λυσίᾳ χαίρειν. ΤΒ πατρὸς ἡμῶν εἰς ϑεὸς μεταςάντος,. βουλόμενοι ὙΤΩΣ ; ἐν εὐ π ομεύδδεενα, ἄν όϑςι μοὶ νι 
τὸς ἐκ τῆς βασιλείας ἀταράχες ὄντας γενέσθαι “πρὸς τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειξν,. ᾿Αχηχοότες τὸ; 

φῶ »" [ωὴ Ν ιν νκἐ . ἌΧ. 2 ε ᾿ ᾿ 

Ἰοδαίες μὴ συνευδοχᾶντας τῇ τὰ ππατρὸς ἐπὶ τὰ Ἑλληνιχὰ μεταϑέσει, ἀλλὰ. τὴν ἑχυτῶν ἀγωγὴν 
“ τῳ 2 “. ας 3 ρ Ἐ ᾽ 9 ἵἴῳ Ἴ- 

αἱρετίζοντας, Χαΐ διὰ τῦτο ἀξιδγτας συγχωρηθῆναι αὐτοῖς τὰ γόμιμα αὐτῶγ" Αἱρέμεγοι. ἣν χαὶ 
ρ2 7 : ’ ςε Ν δ ρ 3 »““ , 

τῶτο τὰ ἔϑγος ἐκτὸς ταραχῆς εἶναι, χρίνομδν το, τε τερον αὐτοις ἀποχαταςαϑήναι, χαὶ πολιχεύ.. 

εσϑαι χατὰ τὰ ἐπὶ τῶν προγόνων αὐτῶν ἔϑη. Εὖ οὖν. πποιήσεις. διαπεμψάμενος “πρὸς αὐτὰς χαὶ 

δὸς δεξιὰς, ὅπως εἰδότες τὴν ἡμετέραν προαίρεσιν, εὔϑυμοί τε. ὦσι, χαὶ ἡδέως διαγίνωνται πρὸς 

τὴν τῶν ἰδίων ἀντίληψιν. Πρὸς δὲ τὸ ἔϑνος ἡ τῷ βασιλέως ἐπὶςολὴ τοιαύτῃ, ἦν" Βασιλεὺς ᾿Αντί.- 

οχος τῇ γερεσίᾳ τῶν ᾿Ιεδχίων χαὶ τοῖς ἄλλοις ᾿Ιϑδαΐοις χαίρειν. Εἰ Ἐῤῥωσθε, εἴη ἂν ὡς βουλό.. 

μεϑα: καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν. Ἐνεφάνισεν ἡμῖν ὁ Μενέλαος βόλεσϑαι χατελϑόντας ὑμᾶς γίν- 

εσϑαι πρὸς τοῖς ἰδίοις, Τοῖς οὖν καταπορευομένοις μέχρι τριαχάδος Ξανϑιχδ ὑπάρξει δεξιὰ 30. 

μετὰ τῆς ἀδείας, Χρῆσϑαι τὸς Ἰεδχίους τοῖς ἑαυτῶν δαπανήμασι χαὶ γόμοις χαϑὰ καὶ τὸ παρό- 8ι. 

τερον, χαὶ ἐδεὶς αὐτῶν κατ᾽ ἐδένα τρόπὸν παρενοχληϑήσεται περὶ τῶν ἠγγνοημένων. . Πέπομφα δὲ 35. 

καὶ τὸν Μενέλαον ππαραχαλέσοντα ὑμᾶς. "Ἐῤῥωσϑψε" ἔτες ἑχατος τεσσαραχοςᾷ ὀγδύα, Εἴανϑι.. 33. 
χϑ πέμπ]ῃ χαὶ δεχάτη. Ἔπεμψαν δὲ χαὶ οἱ Ρωμαῖοι πρὸς αὐτὲς ἐπιςολὴν ἔχεσαν ὅτωρ' Κόϊντος 34. 
Μέμμιος, Τίτος Μάνλιος, πρεσξύται Ῥωμαίων, τῷ δήμῳ τῶν ᾿Ιουδαίων χαίρειν. ὙὙχὲρ ὧν Δυ- 35. 

σίας ὁ συγ[ενὴς τῇ βασιλέως συνεχώρησεν ὑμῖν», χαὶ ἡμεῖς συνευδοχοῦυμεν. ΝΑ δὲ ἔχρινε τροσ-- 86. 

ἀνενεχϑῆναι τῷ βασιλεῖ, πέμψατέ. τινα παραχρῆμα ἐπισχεψάμενοι περὶ. τέτων, ἴα ἐχϑῶμεν 
ὡς χαϑήχει ὑμῖν" ἡμεῖς γὰρ προσάγομεν πρὸς ᾿Αννιόχειαν. Διὸ σπεύσατε, χαὶ πέμψατέ τινας, 
ὅπως χαὶ ἡμεῖς ἐπιγνῶμεν ὁποίας ἐςὲ γνώμης. Ὑγιαίνετε" ἔτους ἑχατοςξ τεσσαραχοςΒ ὀγδόου, 

Ξανϑικδ πέμπ]η χαὶ δεχάτη. 

ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ τῶν συνϑηχὼν τἄτων, ὁ μὲν Λυσίας ἀπήει πρὸς τὸν βασιλέα, οἱ δὲ ̓ Ιουδαῖοι 

ΧΧΠΠ. εἰς ϑεὲς μετατάντος] μεέταςαντος εἰς ϑες 93. βελόμε- 
νοὶ τὰς} βελομενε τας ΠῚ, 74, 243. ΑΙά, βελομενος τοὺς ςς. βελο- 
μένους τοὺς 71. ἀταράχους ὄντας] ταρᾶαχους οντῶς 74. γινέ- 
σϑαι] γινεσϑαι 19, ςξ, 64. 93. τρὸς τὴν τῶν ἰδίων] τρος τὴν τῶν 
Ἰσδαίων 11, 64. νῶρος τὴ τῶν ἰδίων 23) ςς. Ὄρος τὴν τῶν ἰδιως 74. 
τὴν ρος τῶν ἰδίων 93. τῦρος τὴν Ιαδαίων τοΡ. ἐπιμέλειαν] ἐπιμε- 
λειῶ 23) ς(- 

ΧΧΙΨ. μὴ συνευδοκᾶντας} μη συνευδοκεντες 93. τῇ τὰ πατρὸς] 
α τῇ 93. ἐπὶ τὰ Ἑλληνικὰ] εἰς τὰ Ἑλληνικα το. ΑΙεκ. μεταϑέ- 
σε!] διαϑέσει «2. ἀλλὼ τὴν ἑαυτῶν] εἰς δὲ τὴν εαυτων 10) 62, 64, 
93. αλλ᾽ εἰ τὴν εαυτων ςς. ἀλλα τὴν αὐτῶν 74. ὀὠγωγὴν αἱρετί- 
ζοντας} α αἰρετιφοντας το, 62. ἀγωγὴν αἱρετιζοντες 43. αὐγωγῶν 
αγεριτίοντες τού. καὶ διὰ τῶτο--Α ἄμάνοι ἴῃ οὐπι. 464. ηξιαν συγ- 

καὶ διὰ τῆτο ἀξιδγτας] 
τοῦτο αξιάντες 10. ἀξίεντες 23. ἡξιδν 44. 74. 243. κα καὶ δια ττο 
532, ξς. Οομηρί. α καὶ δια ό5. ηξιου γ1. αξιεν τού. ΑΙθεχ. κα καὶ 
ΑΙά. τῶ νόμωμα αὐτῶν] -Ἐ αἱρουμένοις τ9, 62, 64, 93. κα ἀντῶν 23, 
44, 2, 71) τού, 243. ΟΟπρ]. κα ς 9. νομίμα 74. διαδεῖ αὐτῶν ἴῃ οδδγ. 
τηΐη. ΑἸοχ. , 

ΧΧΝ. Αἰἱράμενοι ἦν] α Ἰο, 62, 64) 93. κα ἂν 23» 71. αἰραμένοι 
δὲ τοό. καὶ τᾶτο τὸ ἔθνος] α τὸ 19. κα τοῦτο τὸ εϑνος 71. τε 
ἱερὸν} α τε 71. ᾿ 
ΑΙεχ. οἰκοδομηθῆναι 71. κατὰ τῶ] αὶ κατα τού. 
ἀντων εἐϑνη 10. 

ΧΧΥῚ. ΑὉ μος οοπι. κα ποτὶ Βυζι5 ο8ρ. ἀείαπε οπιπία 71. Εὖ 
ὧν ποιήσεις} εὖ γοῦν ποιήσεις 62, ὅ4, 93. διαπεμψάμενος] διαπεμ- 
Ψψομενος 93. καὶ δὲς δεξιὰς] καὶ διδας δεξιας το, 64, 94. εὔϑυμοί 
τε] εὐϑυμοι. τέως το6. καὶ ἡϑέως διαγίνωνται] καὶ ηδεως διαγίνονται 
93, 1ο6. πρὸς τὴν] ρος τῇ 93. ΑΙεχ. τῶν ἰδίων] τον ἁγιῶν τοῦ. 
ἀντίληψιν] διάληψιν 64. ἀναληψεῖι 93.. ἀντιλήψεις ΑΙεχ., 

ΧΧΨΊΙ. τὸ ἔϑνος] -[- των Ιουδαίων όὅ, 64, 934. ἢ τὰ βασιλίως 
ἐπιςολὴ]) ἡ ἐπιξολη τὰ βασιλέως 62, 64, 93. τοιαύτη ἦν] τοιαδὲ ην 
19, ὅ2, 64, 93, τοῦ. ΑἸΪεχ. ᾿ 

ΧΧΥΤΙ. Εἰ ἔῤῥωσθε] α εἰ, 53. ἐρρωσϑαι 64. ἐρρωσϑαι εἰ τού. 
εἴη ἂν] εἰη ὑμας ὅ4. ἦν αν τοό: καὶ αὐτοὶ δὲ] α δὲ 64. 

αὐτῶν ἔϑη) 

ΧΧΙΧ. ᾿Ἐνεφάνισεν ἡμῖν] ἐνεφανησεν ἡμῖν τού. Οομρί. ὁ Μενέ- 
λαος] κα ὁ 445 Ὁ ς, 62, 64, 74,93, τού. ΑΙεχ. βέλεσϑαι] βουλομενος 
1Π. κατελϑόντας} κατελϑοντες 93. ἡμᾶς γίνεσϑαι] αὶ γινεσϑαι 

φ 

αὐτοῖς ἀποχαταςαϑῆναι] ἴγ. 19,.62, 64) 93, τού. 

τορὸς τοῖς ἰδίοις] τρος τοις Ιαϑαιοις το, 62, 93. 
ΧΧΧ. Τοῖς οὖν] το ἄν (ς) τοῦδ. ’ οὖν καταπορ.} τ. 44, 243. 

Οοιηρὶ. Ξανθικξ} Ξανδικε 93. μετὰ τῆς ἀδείας] μετὰ πασης 
αδειας το, 62,93. μετὰ τασης δικαίας 64. κ 74. μετὰ τῆς ἀηδίας 
1οό. 

ΧΧΧΙ. Χρῆσϑαι) - δὲ 62, 64, 9,23. τὰς Ἰαδαίβς} τοῖς Ισδαιοις 
ό2, 74.4Ἀ δαπανήμασι καὶ] κα το, 62, ὅ4, 93. καὶ τὸ πρότερον] 
λ καὶ 44. το 4. παρενοχληϑηήσεται] οχληϑήσεται το, 62, 64, 
93. ΑΙά. παρενοχλήσεται 243. - τοερὶ τῶν ἠγνοημένων τερι τῶν γι- 
νομένων 19, 62. τερὶ τῶν ἡγναμένων ΑἸὰ. 

ΧΧΧΙΙ. Πέκομφα δὲ] , δὲ ΑΙά. ταρακαλέσοντα ὑμᾶς] ταρα- 
καλέσαντα υμὰς 11], 93. 

ΧΧΧΠΠ]. τεσσαρακοςε ὀγδόου) Ῥταρυλπῖ. καὶ τς. τεσσαράκοςου 
ογδοηχοςου 62. Ξανϑικξ] Ξαναικε 923. πίμπῆη καὶ δεκάτῃ] τεν- 
τεκαιδεχατὴ 10, ςς, 62. Αἰεχ. πεντεκαιδεκατε 44. 1ο6ὅ. ἴα 

ΧΧΧΙΨΝ. Ἔπεμψαν δὲ] α δὲό4. τρὸς αὐτὰς} προς τας Ιπϑαιε 

όΣ, 64,93. τρὸς αὐτὲς ἐπιςολὴν] ἐπιςολὴν τῦρος αὐτες τοό. Κόϊν- 
τος Μέμμιος] Κοιντιος Μεμμιος 64. Κοιντος Βεμδιος τοό. Τίτος 

Μανλιος] ΤΊτος Μανιος 11], ςς, 62, 64, 93, τοό. ΑΙά. Τίτος Μανιος 
Ἑρνιος 22. Τίτος Μαιος 44. 74) 243. τορρεσδύται Ῥωμαίων] τρε- 
σδευται Ῥωμαιων ςς. τῷ δήμῳ τῶν ᾿Ιδϑαίων] [δϑαιων ᾿σληϑει 23. 

ΧΧΧΥ.. -ὁ συγ[ενὴς) α ὁ τοό. συνεχώρησεν ὑμῖν] συνεχωρησιν 
ἡμῖν 93. καὶ ἡμεῖς συνευδοκῦμεν] καὶ ἡμεῖς εὐδοκεμεν 10, ὅ2, 64. 93. 

ΧΧΧΥ͂Ι. “Ἃ δὲ ἔκρινε} -Ἐ εἰς κόνων (ἢς) ςς. ἃ δὲ καὶ ἔκρινε 61. 
ποροσανενεχηνα! } προσενεχθῆναι 19, 65, 74. τοροσανένεγκαι τοῦ. 

93. 

. ΣΙ, 

2ς. 

26. 

27. 

28. 

20. 

37. 

38. 

ΚΕΦ. 

ΧΙ], 

Ι. 

" ὙΠ νὼ 

“λιλὶμν 

προσανεχϑηναι (ἢ) 24.3. προσαχϑῆναι ΑἸ4. προσανενηνέχϑαι ΑἸεχ. ᾿ 
ἐπισκεψάμενοι] ἐπισκεψομενον 2.3. ΟΟΙηρΙ. εἐπισκχεψομενοι 62, 93. ΑἸά. 
ἵνα ἐκϑῶμεν] ἐν᾿ ἔχωμεν 1Π. ὡς καϑήκχει ὑμῖν ως καθήκει ἡμῖν τού. 
ΑΙεχ. 

ΧΧΧΥΠΙ. ὁποίας] ἐπὶ ποιᾶς 23. ποιᾶς τοό. ἐξὲ γνώμης] ἐξᾶι 

γνωμης 93. β 
ΧΧΧΥΠΙ. τεσσαρακοςὰ ἀγδόα] και τεσσαρακορε και ογδοι 53. 

Ῥτροπιϊτῖ. καὶ ςς- τοξμπΊη καὶ δεκάτῃ] τεντεκαιδεκατῆ 19, 5.5» 62; 
τοό, 243. Οοπρί. τοεντεκαιδεκατη Διοσκοριδα 23. πεντεκαιδέκατα 

ς | ᾿ 44. ἮΝ 

1. Τεϑομένων] γενομένων δὲ 44. ς 3», 715 74, τού. Οοπηρί. ἢ γινομέ- 
νων καὶ ΑἸΙά. ἐγίνοντο] ἐγίνετο 62. κα 93- ε 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ. Β. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

2. περὶ τὴν γεωργίαν. ἐγίνοντο. Τῶν δὲ χατὰ τόπον φράτηγῶν, Τιμόθεος χἀὶ λλπολλώχιος ὁ τὸ Γεν-. 
γαΐδ, ἔτι δὲ Ἱερώναμος χαὶ Δημοφῶν, πρὸς δὲ τὅτοις Νινάνωρ ὁ Κυκριάρχην, δχ εἴων αὐτὰς εὐ-.: 

8: 

ΓΙ. 

[2- 

13. 

ςαϑεῖς, χαὶ τὰ τῆς ἡσυχίας ἃ ἄγειν. ᾿Ιοππίται δὲ τηλίάδτο συνετέλεσαν τ. δυσσίφημα, “εάρα: 
Δαλέσαντες τς σὺν αὐτοῖς σίχεντας ᾿Ιαδαΐες ἐμδῆναι εἰς τὰ “παραςαϑέντα κα ὑπ᾿ αὐτῶν. σκάφη σὺν. 

γυναιξὶ καὶ τέκνοις, ὡς μηδεμιᾶς ἐνεςώσης πρθρ. αὐτὰς δυσμενείας, Κατὰ δὲ τὸ χοινὸν τῆς τὸῦ- 
λεως Ψήφισμα, χαὶ τότων ἐπιδεξαμένων ὡς ἂν εἰρηνεύειν Μελόντων, χαὶ μηδὲν ὕποπ]ον ἐ ἐχόντων, 
ἐπαγαχϑέντας αὐτὸς ἐξύϑισαν, ὄντας ἐκ ἐλατίον τῶν διακοσίων. Μεταλαξὼν δὲ ᾿Ιόδας τὴν γε-- 

γονυῖαν ἐἰς τὸς ὁμοεϑγεῖς ὠμότητα, πταραγ[εΐίλας τοῖς περὶ αὐτὸν ἀνδράσι, Καὶ ἐπικαλεσάμενος 
τὸν δίχαιον χριτὴν Θεὸν, παρεγένετο ἐπὶ τὸς μίχιφόνας τῶν ἀδελφῶν" χαὶ τὸν μὲν λιμένᾳ γύχτωρ 

; ἐνέπρησε, χαὶ τὰ σχάφη χατέφλεξε, τὸς δὲ ἐκεῖ συμφυγόντας ἐξεχέντησε. Τ8 δὲ χωρίον συγ- 

χλεισϑέντος, ἄνθλυσεν, ὡς πάλιν ἥξων χαὶ τὸ σύμζαν τῶν ᾿Ιοππιτῶν ἐκριζῶσαι φολίτευμα. 

Μεταλαξὼν δὲ χαὶ τὸς ἐν ᾿Ιαμνείᾳ τὸν αὐτὸν ἐπιτελεῖν βελομένους τρόπον τοῖς πἰαροίχθσιν 1ου- 

δαίοις, Καὶ τοῖς ᾿Ιαμνίταιρ γυχτὸς ἐπιδαλῶὼν ὕφῆψε τὸν λιμένα σὺν τῷ ςόλῳ, ὥςε φαίνεφϑαι τς 
αὐγὰς τοῦ φέγγους εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ς ςαδίων ὄντων διαχοσίων τεσσαράχοντα. Ἐχεῖϑεν δὲ 

ἀποσπασϑέντων ςαδίας ἐγνέα, “ποιδμένων τὴν “πορείαν ἐπὶ τὸν Τιμόϑεον, προσξραλον. ΓΆραδες 

αὐτῷ οὐχ ἐλάτ]ους τῶν πενταχισχιλίων, ἱππεῖς δὲ πενταχύσιοι, Τεγομένης δὲ χαρτερᾶς, μάχης, ᾿ 

χαὶ τῶν περὶ τὸν ᾿Ιόδαν διὰ τὴν “παρὰ τῇ Θεξ βοήϑειαν εὐημερησάντων, ἐλατ]ωϑέντες οἱ: Νομά- 
δες Αραδες ἠξίουν δοῦναι τὸν ᾿Ιόδαν δεξιὰν αὐτοῖς, ὑπισχνόμενοι χαὶ βοσχήματᾳ δώσειν, χαὶ ἐν 

τοῖς λοιποῖς ὠφελήσειν αὐτάρ. ᾿Ιόδας δὲ ὑπολαδῶν ὡς ἀληϑῶς ἐν πφολλοϊς αὐτὰς χρησίμους, 
5»... “2 2. Ζ Μ΄ ΟΝ 2. 2 Ν ΄ : Ν ἢ Ν Ν ἘΣ) , 
ἐπεχώρησεν εἰρήνην ἄξειν Ὡρὸς αὐτός" χαὶ λαξόντες δεξιᾶς, εἰς τὰς σκηνὰς αὐτῶν ἐχωρίσθησαν. 

᾿Εζέδαλε δὲ χαὶ ἐπί τινα πσύλιν γεφυρδν ὀχυρὰν καὶ τείχεσι περιπεφραγμένην, καὶ σπ««μμιχέσιν 

11. κατὰ τόπον] κατα τοπων 62. ὃ τῇ Γενναΐξ} 71. Ἱερώνυ- 
μος] Ργαρανϊττ καὶ 62, ὅ4, τού. ργβιηϊῖ. ὁ Οοχηρί. τρὸς δὲ τέτοις 
Νικάνωρ] καὶ Νικανὼρ 71. ὁ Κυπριάρχης] ὁ Κυπριος 64. , 71. 
αὐτὰς εὐγαϑεῖς) αὐτὰς ευςαϑειν 19, 33) 44. ζΩγ ς, ό5, 64.471, 74, 93» 
τού, 243. Οοπιρὶ. ΑΙ4. ΑΙεκ. καὶ τὰ τῆς ἡσυχίας] και τὰς ἡσυχιας 
ΠΠ, το, 23, 52) 62, 93. 1ο6. κα 7:. ἄγειν] α 71- 

1Π. Ἰοππίται δὲ] οἱ Ιοππηται δὲ 23. Ἰοππὴ τε τοῦ. 
συνετέλεσαν] εἐτελεσαν 23. τηλικουτον συνετελεσαν 44, 62. 
συνετελεσαν 64. ΑΙά. τηλίκουτον συνεςήσαντο 7γᾳ. τηλικδτω ἡσεδη- 
σαν τοό. συνετέλ. τὸ δυσσέξημα] συνετελεσαντο δυσσεδημα γι1. 
Οομρὶ. σπταρακαλέσαντες} -- γαρ ςς. τὰς σὺν αὐτοῦ τας σὺν 

τοὺς ἐν ἑαυτοῖς 1ο6. ΑἸεκ. τὰ παραγαϑίντα υπ᾽ αὐτῶν) 

τα ὑπ᾽ αὐτων παραςαϑεντα το, 62, 64, 93. α 71. 
τα νπ᾿ αὐτων τιοό. ταραςαϑῶτα) ταρακαταςαϑίντα Αἰεχ. ὡς 
μηδεμιᾶς ἐνερώδης} ὡς δὲ μιας ἐνετωσης 62. ὡς 8δὲ μιᾷς συνεςωσης 

τοό. «ρὸς αὐτὲς δυσμενείας} περι αντες δυσμενείας το, 62. 
ΙΝ. Κατὰ δὲ τὸ κοινὸν} μετα δὲ τὸ κοινον 1Π], 44. ς ςν 719 74» τού, 

243. ΑΙά. κατῶ δὲ κοινὼν 62. κα τὸ 64) 93. καὶ τέτων ἐπιδεξαμέ- 
νων] καὶ τέτων ἐπιλεζαμένων τοό. ἐπαναχϑέντας] αχϑέντας 11]. 
ἐπαναχϑεντες. 44. ἐπενεχϑέντας 74. ἐξδύϑισαν] ἐδύϑησαν Οομηρὶ. 
ὄντας ἐκ ἔλατῆον τῶν διακ.} 5κκ ἐλατἧον των διακ. οντας ό5, 64, Ὁ3. 

αὐντᾶς 71. οὐχ ἔλατΊον] οὐκ ἐλασσονας 74. ; 
Ν. τὴν γεγονυῖαν] τὴν ψενρμένην 19, 62, 93. ΑΙά. εἰς. τὸς ὁμο- 

εϑνεῖς] εἰς τὸυς ὁμοεϑνες ςξ) ὅ2,93. παραγἤείλας τοῖς --ἰνέπρησε 
καὶ ἴῃ οοπῖ. [ε4.} α ουπὶ ἰπίετιηδϑά. 71. περὶ αὐτὸν] περὶ αυτῶν 93. 

ΨΙ. τὸν δίκαιον κριτὴν] τον δικαιοκριτὴν 53. παρεγένετο] παρα- 

ΤΉΛΙΧΕΤΟ 

γένομενοι 44. «᾿αραγενομένος 74, 343. Οοαιρὶ. ΑΙεχ. καὶ τὸν μὲν 

λιμένα] καὶ τον λιμένα μὲν 23. α και 44, 74, 243. Οοπιρί. ἉΙεχ. 

α μὲν 62. λιμένα] ἃ ἕνα (σοττ. λιμένα αὖ 8]. τη.) τού. γύκτωρ ἐνέ- 

πρησε] α νυκτωρ23. νυχκτῶ ἐνέπρησε 62. τᾶ Σ σκάφη) ργβιρἶτ, πκρα- 
γενομενος ἔκεισε 71. κατίφλεξε] συνεφλεζε το ὅ2. 
συμφυγόντας] συμφενγοντας 23. 

ΝΠ. ἐἰνέλυσεν] ανεχυσε, τοό. ὡς πἄλιν] α ὡς 44, τᾷ, ἢ, ΖΑ 
τού, 243. διᾶθδεῖ ὡς ἴῃ εἰιατάδ. χηΐποτε ΑἸεχ. 

τὸ συμπαντι 93. ἐκριζῶσαι πολίτευμα] ἐχριζωσὼν τολιτευμῷ ξ5. 

ἐχῤιζουτο τολιτευμα τού. 
ΨΠΙ. καὶ τὰς ἐν Ἰαμνείᾳ] τὸς ἐν Ἰαϑυϊα 64. και τοὺς ἐν ἈὐόείΝ 

93. και τους-ἔν Ιρμενια τοό. τὸν αὐτὸν---τοῖς Ἰιαμνίταις ἴῃ σοπ. 

ἴ.4.] α οὐυπὶ ἰηϊεττηθά. όΔ. ἐπιτελεῖν βελομένου.ς βελομενους: τρατ- 

τειν 52. α βέλομενες 71. επιτέλειν βονλομένος ιοό. τοῖς σζαροι- 

κῶσιν] σαρακεεσιν τού. τοῖς κατοικῶσιν ΑἸεχ. , 

ΤΟσΣτΤΟν. 

τα ταρασιαϑεν- ; 

ἐδ μὴ 6..." 

καὶ τὸ σύμπαν] και᾿ 

ΙΧ. Καὶ τοῖς Ἰαμνίταις] καὶ τοῖς ἐν Ιαμνιὰ 64. 

μανιταῖς τοό. Ἰαμνίταις] ἐν Ἰαμνείαν (ἃς) 93. ἐπιξαλὼν] επι. 

λαξων ςς. ὕὑφῆψε τὸν λιμένα] εξηψεν τον λιμένα 23. ὑφειξε τὸν λι- 
βενα τοό. σὺν τῷ φόλῳ] σὺν τω ὁπλω 64. ὥςε φαίνεσϑαι]) ὥρε 
ἐπιφαίνεσϑαι ΑΙεκ. τῷ φέγίους} α 71. . εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα] εἰς 1ε- 
βεσαλημ ὅ2, 64; 93. ςαδίων ὄντων] α Ὄντων γι1. 

Χ. ᾿Ἐκεῖϑεν δὲ ἀποσπασϑέντων] εἐκείϑεν δὲ ἀποσπάσαντες 111,21, 
44, 52, ξ ς» 745) 243. (πρὶ. εχειϑὲν τε ἀαποσπασϑέντων 64. εκειϑὲν 
δὲ αποσπασϑεντες 93: εκειϑὲν δὲ αποσπαντες (ῃς) τιοό. ᾿ἘΕκεῖϑεν δὲ 
ἀποσπασϑέντων ςαδίους ἐννέα] α 7:1. ορμιμένων] τοιάμενοι 52. Ῥχτῶ- 
αὐϊττ, καί 71. τοιδμενου τοό. ἐπὶ τὸν Τιμόϑεον] α τον ὅα, 93. 
προσέβαλον) ἐπεδαλον τού. Ἱπέδαλλον Αἴεχ. ττροσέδαλον ἤλραδες 

ἀὐτῷ] ἐπεδαλον αὐτοῖς Αραδες τς. ἐπεδαλον αυτω Αραδες ό2. επε-ἅ 
δαλον αὐτες Αραδες 64, προσεδαλον αὐτοῖς Αραξεξ 93. ἐκ ἐλάτή]ως 
-- ἱππεῖς δὲ] ὡσες πεντακισχίλιοι πεζοι ἡππεις δὲ το, 62, 64,93... εἰς 
ποενταχισχίλιους ἱππεῖς δὲ 23. πεντακισχίλιοι ἱππεις 71. 
κόσιοι] πεντακοσίους 23. ᾿ 

ΧΙ. Γενομένης δὲ] καὶ γενομένης 71. καρτερᾶς μάχη-:Ἷ κρατε- 
ρας μαχῆς 74. ἑχατερας μαχῆς τοό. διὰ τὴν---βοήϑειαν) κα σὰπι 
ἱπιογπιθά. 71. εὐημερησάντων] ενημερισαύτων τοό. ἐλατ]ωθέντες 
εἐλατ]ονωθεντες 111,71, 74,243. ΟΟπρΙ. εἐλατίονηϑεντες ς2, ς ς) τού. 
οἱ Νομάδες ᾿Αραδες] οἱ Νομαδὲες 19, 2, ςς, 62, 64, 71, 74. 93, 1ού, 
243. ΑΙά. μᾶδεῖ ἴΑραδες ἱπ οἰάγαέ!. πὐΐποτς ΑΙεχ. ἠξιεν δᾶναι]) 
α δαναι 64. ροπηϊϊ δαναι ροίξ Ιεδαν 93. τὸν ᾿Ιόδαν δεξιᾶν] τον Ιεαδαν 
δια τὴν τσαρὰ τα Θες βοηϑειαν δέξιας 62. τον Ιαδαν δεξιας 64, τού. 
ὑπισχνόμενοι]) πΝ δὲό2. αὶ 71: ὠφελήσειν αὐτάς} ὠφελήσειν αντοις 
44. λαυτας 71. 

ΧΙ. αὐτὲς χρησίμους] -ἰ- ἐξειν το, 93. -Ἐ αξειν 65. χρησιμες 
αὐτὰς ἐξειν 64. αὐτὰ χρήσιμοις τοό, ᾿ἐπεχώρησεν εἰρήνην] υπεχω- 
ρᾶσεν εἰρήνην 111. ἐπεχείρησεν εἰρηνῆν. 19, 62, ὅ4, 93. “αρεχωρησεν 

εἰρηνὴν 23. συνεχωρῆσεν εἰρήνην τς. ἄξειν πρὸς αὐτὰς] εζειν περος 
αντὰς 19. ἀγειν πρὸς αὐτες 74. καὶ λαξόντες ὅτε. δὰ. ἔῃ. οοη,.} 

α.71. εἰς τὰς σκηνὰς αὐτῶν] α αὐτῶν 23» 44. ἐς» 74, τοό. Οοπρρὶ. 
μοθοεῖ ἀὐτῶν ἴῃ ομβγδές. μηΐπογε ΑΪοχ.: 

ΧΙΙ. Ἐπέθδαλε δὲ] - ΙβΒδὰς ὅ2, 64,93. τοόλιν γεφυρὰν ὀχν- 
ρῶν] τῦλιν οχυρᾶν. 19, 23. 52, 62, 647)93. τῦολιν γεφυραες ὀχυραν 
55. πολιν γεφνυρεσαν οχυραν 74. τολιν γεφυρὲν καὶ ὠχύρουν τού. 
καὶ τείχεσι---κατοικεμένην] καὶ οὐπὶ ἰηιεττηιθά. 71. τερησεφραγμένην] 
δυμπεφραγμενῆν 19, 62) 93. ὄνομα δὲ] ονοματι δὲ 55»64. δὲ γι. 
Καάσπιν] Καπιν 44. Κασπην ὅη4. Κασπη τοό. Κάσπειν Αἰεχ. 

καὶ τοῖς ΕἸεῶι 

σεντα 



ΜΑΚΚΑΒΑΊΙΩΝ. Β. 
' ε » Ε ΒΝ ΑΟΡΕΕ ἐς δον, 5, ᾿ : ἔϑνεσι χατοιχεμένην, ὄγομα δὲ Κάσειν. Οἱ δ᾽ ἔνδον ππεποιϑότες τῇ τῶν τειχέων ἐρυμνότητι, Ὁ 

᾿ 2 ΄ 2 Ἰνὶ δ νιν τ έμ ᾿ Σ΄ "ἢ 

τε τῶν βρωμάτων παραϑέσει, ἀναγωγότερον ἐχρῶντο, τοῖς περὶ τὸν ᾿Ιόδαν λοιδορᾶγτες, καὶ ρος: 
᾿ “ ᾿ ᾿ ᾿ νῷ “- κε ἈΝ ΝΙΝ 3.5 3 Ἐπτον (" ἀν ἔτι βλασφημᾶντες, καὶ λαλᾶντες ἃ μὴ ϑέμις. Οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Ἰόδαν. ἐπιχαλεσάμενγοι 

φὸ ΄ Ν (ϑ ἊΝ ΑΝ Ὶ Ἂ (σ ὴ τῷ χόσμου δυνάςην, τὸν ἄτερ χριῶν καὶ μηχανῶν ὀργανικῶν καταχρημνίσαντα τὴν “Ἱεριχὼ χατὰ 
τὸς Ἰησᾷ χρόνους, ἐνέσεισαν ϑηριωδῶς τῷ τείχει. “Καταλαξόμενοί τε τὴν. πόλιν. τῇ. τῷ Θεξ,,3ὲε-. 

᾽ ς“ Ὡ Ν ς΄ ΄“΄᾿ Ν ΄ » ΝΝ ; λήσει, ἀμυϑήτες ἐποιήσαντο σφαγᾶς, ὡςε τῆν͵ παρακειμένην. λίμνην, τὸ πλάτος ἔχεσαν ταὐζων 
Ἢ ΄ ᾽ . ν 2» ΄ ὶ δύο, κατάῤῥυτον αἵματι πεπληρωμένην. φαίνεσθαι. Ἐχεῖϑεν δὲ ἀποσπάσαντες ςαδίας ἐφ]αχοφίας 

᾿ δ » Ν, ν.. 7 ; 7 9 ᾽ ᾽ ἦ ἫΝ πεγτήχοντα διήνυσαν εἰς τὸν Χάραχα, πρὸς τὰς λεγομένους Ταξιήνες, Ιβδαίους.. Καὶ Τιμόϑεογ' 
ἐᾷ ᾿ τς Η 2  ν" Θ᾿» 3 ΟΣ νος μὲν ἐπὶ τῶν τόπων ἃ χατέλαξον, ἄπραχτόν τε ἀπὸ τῶν τόπων ἐχλελυχότα, χαταλελοιπότα δὲ φρε- 
ΕἾ Ἐπ ᾿ ὌΝ 3 ΄ Δ (9. δὲ Ν Σ Ψ μι ᾿ ἘΣ ος πος 
ραν ἔν τιν! τόπῳ, χαὶ μάλα. ὀχυράν... Δωσίϑεος δὲ χαὶ. ὠσίπατρος τῶν “περὶ τὸν Μαχχαβχῖον 

᾿ Ἃ ἌΝ δ Ζ ΓΕ ᾿ ἡγεμόνων, ἐξοδεύσαντες ἀπώλεσαν τὰς ὑπὸ Τιμοθέου χαταλειφϑέντας ἐν τῷ ὀχυρώματι. πλείους 
Ί.ΊΚᾳῃᾳ.: Ως “" ἘΣ δὲ δαὶ, ὃ χξ δ Ὁ γὋ δ δὸ “΄ ΟΝ τῶν μυρίων "ἀνδρῶν. Ὁ ὁε ΜΜαχχᾶάξαιος οἰατα ας τὴν. εαυτὰἃ ςῥατιαν σπείρῃ », χατες σεν πυτας 
3 “ ΄ “᾿ς ᾿ “ ἐν ν ξ93,.ν. , ; ᾿ ἐπὶ τῶν σπειρῶν, χαὶ ἐπὶ τὸν Τιμόϑεον ὥρμησεν ἔχοντα “περὶ αὐτὸν «μυριάδας δώδεκα πεζῶν, ἱπ-: 
- .νὮ » κΜΨ ᾿ ν » ' ᾿ 
πεῖς δὲ χιλίας πρὸς τοῖς πεγταχοσίοις. Τὴν δὲ ἔφοδον μεταλαξὼν Ιδόδα, ὃ Τιμόϑεος πρυσεξαπέ. 

᾿ ᾿ς : ἜΝΝ Ν Ν 7 “,“»»»νΝΨ, 2. Ν Α "Ἢ Ρ ᾿ τὸς 

ςείλε τας γυγαιχᾶς, και τὰ τεχγᾶ, χαὶ τὴν ἀλλὴν ἀποσχευῆν. εἰς. τὸ “λεγόμενον “Καρνίον" 

δυσπολιόρχῃτον χαὶ δυσπρόσιτον τὸ χωρίον διὰ τὴν τῶν. πάντων τῶν τόπων ςενότητα. 
᾿ . ἢν ὅπ ΄ ΄ Ν ᾿ ΄ “΄ 3. ἣν ὡς ΄ δι τες 
σης δὲ τῆς Ἰούδα σπσειρᾶς πτρωτῆς, Χά! γενομένου δέους ἐπὶ τὰς ππολεμίους. φόξου τε 

ῃ 

ἦν γὰρ 
Ἐ τιφαψείι. 

΄ Σ “ 3 φΖ΄ ; ΄ ΕΣ) 5, Ν 2 κ ὁ. 3 ΝΡ ν 7 ᾿ παντὰ ἐφορῶντος ἐπιφαγείας γενομένου ἐπ αὐτᾶς, εἰς φυγὴν ὡρμησαν ἄλλος ἀλλαχῇ φερόμενος, 
ρ, “Ὸ ’ ρ ρος , “Ὁ 3 ρὸ 9 ᾿ “Ὶ ὥςε ππολλάχις ὑπὸ τῶν ἰδίων βλάπ]εσϑαι, χαὶ ταῖς τῶν ξιφῶν. ἀχμαῖς. ἀγαπείρεσϑαι. Ἐποιεῖτο : 

Η 7 φ Ν 3 ΄ ζή ΄ 2 ρ 3 δὲ τὸν διωγμὸν εὐτονώτερον ᾿Ιόδας, συγχεντὼν τὲς ἀλιτηρίες, διέφϑειρέ τε εἰς μυριάδας τρεῖς ἀν-- 
ΝΝ 3 ρ Ν ’ , 3 ᾿ ᾿ : δρῶν. Αὐτὸς δὲ ὁ Τιμόϑεος ἐμπεσὼν τοῖς “περὶ τὸν Δωσίϑεον χαὶ Σωσίπατρον, ἠξίε μετὰ πολ. 

Μ ζ΄ 3 “ “- » “ὶ δ ΙΝ ζ΄ Ν » "» δὲ ἠδὲλ .»ν ᾿ς 2 λης γοητείας ἐξαφεῖναι σωον αὑτον" Οοα τὸ “ λειογὼν μὲν γονεῖς, ὧν ὁεὲ ἀὐελφους ἐχείγ, καὶ τᾶ- 
' Ἔ ' 2. "Ὁ Ν᾿ τάν τ ἃς α, τας ἀλογηθῆναι συμβήσεται, εἰ ἀποϑάνοι. Πιςώσαντος δὲ αὐτῷ διὰ πλειόνων τὸν ὁρισμὸν ἀπο- 

ΧΙΜ. τῇ τῶν τειχέων ἐρυμνότητι] ἐπὶ τὰ τείχη 71. ἐρυμνότητι] 
εὐρυμνοτητι Π]1. τῇ τε τῶν---ἐχρῶντο] αὶ οπη ἱπιεγπηθά, 71. 
τοερὶ --λοιδορᾶντες} λοιδορεντες τὸν Ιαδᾶν 71. 
Βη. ςοπ1.] κα 71. 
τες] α 64. 

ΧΥ. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰέδαν] αὶ γ1. Βαρεῖ ταερὶ ἴπ σμάγαέξ, πγΐπογε 
ΑἸεχ. ἐπικαλεσάμενοι] ἐπικαλεσάμενος τον ἵζυριον 71. τὸν μέγαν 
---χρόνους] κα ουπὶ ἱπιεγηγδά. 71. τὸν ἄτερ κριῶν] τῶν ἀνεὺ κριὼν 10. 
62. τὸν ἄνευ χριὼν 93. τῶν ατερ χρίων τοό. καὶ μηχανῶν ὀργανι- 
᾿χῶν]} α οργανικὼν 52. τὴν Ἱεριχὼ] -Ἐ καὶ τὰ τείχη ἀυτῆς 74. κατῶ 
τὰς Ἴησ 5} Ἐ τὰ Ναυη ς2. ἐνέσεισαων ϑηριωδὼς ] ἐνεσεισε ϑηριωδὼς χε; 
᾿ΧΝῚ. Καταλαβόμενοί τε] καταλαξομενοι δὲ ςς. κα τε γ1. τῇ 

τὸ Θὲ ϑελήσει]) τὴ τὸ Κύριε βουλησει το. τὴ τε Κυρίου ϑελησει 62, 
93. α71. τῇ τῇ Θεμ βουλησέι 74. τὴ Κυριου ϑελησει τοό. τὸ 
τλάτος] α ζ2. ἔχουσαν καδίων δύο] ἔχαυσαν ςαδιες δυο 10, ςς, 74. 
Αἰεχ. ςαδιων σαν δυο 23. κα ἔχουσαν 52. ἐχουσαν ςαδιους 62. 
κατάῤῥυτον αἵματι) καταῤῥεῖν τὸ αἷμα ΑἸεχ. : 

ΧΥΤΙ. ᾿Ἐκεῖϑεν δὲ] εκειϑὲν τε 64. κ δὲ γι. 
ἄπόςαντες ςς. αποσπαάσϑεντες 6:2, 93. 
τπσεντακοσιους (2. εἰς τὸν Χαρακα) πρὸς τὸν Χαρακα 44. εἰς τὴν 
Χαρακα 64. ΑἸά. τρὸς τὲς} ρταπιῖττ. καὶ ΑἸεχ. Τεβξιήνους Ἰου- 
ϑαίους] Τεξείνοὺς Ι«δαιους 11]. Ταβιάνους Ιβδαιους 2 3), 71.7γ4. π5- 
διαΐνους 44. τες Βαϑανηνες Ιπδαιες τού. Τεδιαηνους Ιαϑαιους 243. 
Οοιηρὶ. 

ΧΥΠῚ. Καὶ Τιμόϑ. μὲν] α μεν 71. 
πὸν 64,03. τἸοό. 71. 

τοῖς 
καὶ προσέτι δίς. δὰ 

καὶ τορροσέτε βλασφημᾶντες] κα τοό. καὶ λαλῶν- 

ἀποσπάσαντες] 
ςαδίους ἑπ]ακοσίᾳς} ςαδιες 

ἐπὶ τῶν τόπων] ἐπι τὸν το- 
οὐ κατέλαξον] α οὐ 62, 93. Θεξ κατελά- 

δον. τού. - ἄπρακτόν τε] ἄπρακτον τότε 44, ς2, 74, τού, 543. Οοηνρὶ. 
Αἰέλ; τε]. ἀπὸ τῶν τόπων] , το, 62, 71) 93. ἐκ τόπων ς2. 
ἐκ τῶν τόπων Ἰοῦ. ἐχλελυχότα] λελυκοτὰ ὅ4. κ7)1:. 

ΧΙΧ. Δωσίϑεος δὲ] α δὲ γ1. τόλείας τῶν] αὶ γι. 
᾿ΧΧ,, τὴν ἑαυτϑ] τὴν τερι αὐτὸν το, 62. ΑΙεχ. τὴν αὖτε 44. τὴν 

περι αὐτῶν ᾿ς. τὴν περι εαυτον 64, 93. ςρατιὰν σπειρηϑὸν] ςρα- 
τιαν σπιδηρον ([ο) ὅ4. κατέςησεν αὐτὰς] κατεςησεν αὐτον 93. κατο 
ἔφησαν αὐτες ᾿ιο6ό. ἐπὶ τῶν σπειρῶν] ἐπι των σπιδηρων. (Ώς) 64. 
᾿καὶ ἐπὶ τὸν Τιμόϑεον ὥρμησεν] και ὡρμῆσεν ἔπι τὸν ΤΊ μοϑεον το, ὅ2, 
93. ὥρμησεν) ὡρμησαν ΠΙ, τού. “περὶ αὐτὸν---πσεδῶν] περι εῶντον 
ὥεζων μυριαδας δωδεκα το, ὅς, 93. ἴσερι αὐτὸν πτεξων μυριαδας δέκα 
δυο 3. δώδεκα τοεφῶν] ττ. 4.4..κ πεζων 64. ἱππεῖς-- πιντακοσί. 

᾿ἀπείρεσϑα!] αναπειρασϑαι 6. 

νεῖς ὧν δὲ ἀδελφὰς] ἀδελφες ὧν δὲ γονεις ςς: 

οἱς} ὑππεῖς χιλίους ἐπακοσιους 44. ἱππεῖς δὲ χιλίας] ἱππεῖς δὲ δο- 
χιλίους 23») ξ2, ξξ, τού. καὶ ἱππεῖς δισχίλιους 62, 93. ἱππεῖς δὲ 
δύο χιλίους Οοπιρ!. ἱππεῖς δὲ τρισχιλίους ΑΙεχ. τορὸς τοῖς πιντα- 
κοσίοις] και ὥρος τοις επ]ακισχιλίοις 1. προς τοις εἐπῆακοσιοις γ1, 
γ4. Ῥγρεηϊτε. καὶ ἰηίεῦ ὕποοβ ΑἸοχ. 

ΧΧῚ. μεταλ. ᾿16δα} Ιεδὰα μεταλ. 62. ροηῖξ Ιαδὰ ροίξ ἐφοξον 64; 
93. μεταλαΐξων [κδὰ γ4, 243. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ὁ Τιμόσεος 
τυροσεξαπέςεελε] τροεξαπεφειλε ὁ Τιμοϑεος ςς. ΑἸεχ. τροσεζαπε- 
ξειλε ὁ Τιμοϑεος 4.4 τοῦ, 243. τροσεξαπέςειλε) εξαπερειλε το, 62. 
τῶς γυναῖκας) κα τας ό2. καὶ τῶ τέκνα] δαδεὶ ἴῃ οπιαγαξξ, πιΐποτε 
ΑΙεχ. Καρνίον] Κρανιον το, 532, ιοό. Κρανειον (ἢς ἰη[.8) ό2.. ἦν 
γῶρ δυσπολιόρκητον] ἣν γαρ ττολυορκῆτον 19. αὶ γάρ 93. καὶ δὺ- 
σπόσιτον τὸ χωρίον] καὶ δυσχωρον ρος αν τὸ χώριον 64.. 19.923. 
διὸ τὴν τῶν τσάντων] δια τὴν ἐκ τταντων 23, ςς, ὅ4. κτῶν 44.62, 11, 
747) 93. τοό. (οπιρὶ. ΑἸΪεχ. “πὸ 

ΧΧΙ]. τῆς Ι4δχ]} τῆς Ικδὲ 74, τού, 243. Ὀοπιρὶ, ΑἹά, ΑΙεχ, 
σπείρας τρώτηςἹ σπειρης ὥρωτα, ςς, τοῦ. σπείρας πρώτοις 62. απρω- 
τῆς 71: Βιαθεῖ ἰῃ ομαγαξξ, πηϊησγε Αἰεχ. ταρώτης] ὥρωτε 74. 

ἐφορῶντος ἐπιφανείας} ῥγαεπηϊτζ. εκ τὰ 2ζ.. 71. ἐφορῶντος ὠποφα- 
νείας ΑΙεχ. ο γενομένου ἐπ᾿ αὐτὲς] γενομενὴς ἐπ᾿ αὐτὰς ΠῚ, 19,23, 55. 
4 78. γενομένης εἰς αντὲς τού... εἰς φυγὴν ὥρμησαν] εἰς φυγεῖν ὡρ- 
μῆσαν Π]. ἄλλος ὥλλαχῃ] ἄλλος αλλαχβ. 64, 93. ὑπὸ τῶν 
ἰδίων] υποὸ τῶν Ιουδαιων..3. βλαπΊεσϑαι καὶ ταῖς τῶν] λ 35. ἄν- 

ΧΧΠΙ. ᾿ἸΙῴδας] ργαπιῖτ, ὃ 62, 93. 
55. ΑΙεχ. -.- τρεῖς ἀνδρῶν} α τρεις 93. 

ΧΧΙΝ. Αὐτὸς δὲ] αὐτος τε ςς, τἸοό. καὶ Σωσίπατρον] και Σω- 

σιϑεον ς2. ἠξίου μετὰ] ἡξιούμενα τὰ (ας) 62. ηξιαν μετὰ δή, 93. 

μετῶ πολλῆς γοητείας μετα πολλῆς γονυπητιας ((δς. πι. γονυπετια!}) 

23. 71. ἐξαφεῖναι] ἐξαφανισαι τοό. τὐλειόνων μὲν] πλεῖον ὧν 
μὲν 243. σῶον αὐτόν} ξωον αὐτὸν 93. ζῶντα αὐτὸν (οπιρί. 5γ0-' 

ὧν δὲ} τινων δὲ το, 62, 
ό4, 93. ΑἸΙά. ᾿ἀλογηϑήναι] ἀλωθῆναι 44. αλγηϑηναι 2. αλλὸ- 

εἰϑηναι (ςοττ. αλλοῃϑηνα!) ὅ2.. εἰ ἀποθάνοι] α 23» 44» 534 55) 71» 

διέφϑειρέ τε] διεφϑειρε δὲ 

74, τοῦ, 343. Οὐομρ!. μέθες ἰῇ ομιδγαέϊ, πιίποτε ΑἰεχΌ "Γ΄. 1 
ΧΧΥν. Πιρώσαντος] τιιςώσαντες 44) 71» 93- σλειρωσᾷαντος τού. 

ἐπ΄ 

τὸν. μέχρν 15, 

ἊΣ 

κ : 

“᾿ ἈΦ ΧΙ ̓ 

ἢ 14. 

τ 
ΟΧΥΝΣ 

ἐξ τῆς τοῦ 

ἽΠι 
᾿ ἢ 1 

δέους «1 « - ντὐ ς 
ἐπὶ τὰς πολεμίους] 71. φόβου τε] α τε 71. φόβου δὲ 93... ἐκ τῆς ὌΝ 

βὰς Ι 
ῳῷ δῷ, 7 , 

τὸ τᾶντα] της τὰ ταντα 23. 71. ἐκ τῆς τῷ τὰ σάᾶντα Ἅϊεχ. 

ελ ίειςἬἦ 

΄Ν 

ἢ 1 15.. 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

ΚΕΦ. ΧΙ. 

38: 

λλιοι 
Ἀν 

ὩΣ 

46. χαταςήσειν τἄὅτες ἀπημάγντους, ἀπέλυσαν αὐτὸν ἕγεχα τῆς τῶν ἀδελφῶν σωτηρίας. 

84. 
85: 

326. 

37" 

Ἐξελθὼν δὲ 

ἐπὶ τὸ Καρνίον χαὶ τὸ ᾿Αταργατεῖον, κατέσφαξε μυριάδας σωμάτων δύο χαὶ “πεντακισχιλίους. 

47. Καὶ μετὰ τὴν τότων τροπὴν χαὶ ἀπώλειαν ἐπεςράτευσεν ᾿Ιούδας χαὶ ἐπὶ ᾿Εφρὼν, σῦλιν ὀχυρὰν, 
ἐν ἢ χατῴκει “Λυσίας, χαὶ πάμφυλα «λήϑη" νεανίαι δὲ παρὸ τῶν τειχῶν χατεςῶτες ῥωμαλέοι, 

28. ἀπεμάχοντο εὑρώςως, ἐνθάδε ὀργάνων χαὶ βελῶν πολλαὶ πταραϑέσεις ὑπῆρχον. ᾿Ἐπιχαλεσάμενοι 
, δὲ τὸν Δυγάςην τὸν μετὰ χράτους συντρίξοντα τὰς τῶν πτολεμίων ἀλχᾶς, ἐλαξον τὴν πτόλιν ὑπο- 

59. χείριον, χαὶ χατέςρωσαν τῶν ἔνδον εἰς μυριάδας δύο χαὶ πεντακισχιλίες. ᾿Αγαζεύξαντες δὲ ἐχεῖ- 
80. ϑὲν, ὥρμησαν ἐπὶ Σχυϑῶν πόλιν, ἀπέχουσαν ἀπὸ Ἱεροσολύμων ςαδίους ἑξαχοσίβς. ᾿Απομαρτυ- 

ρησάντων δὲ τῶν ἐχεῖ χατοιχόντων ᾿Ιουδαίων, ἣν οἱ Σχυϑοπολίται ἔσχον πτρὸς αὐτὲς εὔνοιαν, χαὶ 

41. ἔν τοῖς τῆς ἀτυχίας χαιροῖς ἥμερον ἀπάντησιν ἔποιβντο, Εὐχαριςήσαντες αὐτοῖς, χαὶ προσπα- 

ρακαλέσαντες χαὶ εἰς τὰ λοιπὰ «ὡρὸς τὸ γένος εὐμενεῖς εἶναι, “παρεγένοντο εἰς ἱἹεροσόλυμα, τῆς 

32. τῶν ἑδδομάδων ἑορτῆς ὅσης ὑπογύε. Μετὰ δὲ τὴν λεγομένην Πεντηχοζὴν, ὥρμησαν ἐπὶ Γοργίαν 

τὸν τῆς Ἰδεμαίας ςρατηγύόν. ᾿Εξῆλϑε δὲ μετὰ “πεζῶν τρισχιλίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων. Καὶ 
«““αραταξαμένων συνέξη πεσεῖν ὀλίγους τῶν ᾿Ιδδαίων. Δωσίϑεος δέ τις τῶν τῷ Βαλήνορος, ἔφιπ- 

πος ἀγὴρ χαὶ χαρτερὸς, εἴχετο τῇ Γοργία, χαὶ λαξόμενος τῆς χλαμύδος, ἦγεν αὐτὸν εὐρώςως, καὶ 
βελόμενος τὸν χατάρατον λαξεῖν ζωγρίαν, τῶν ἱππέων Θραχῶν τινος ἐπενεχϑέντος αὐτῷ χαὶ τὸν 

ὦμον χαϑελόντος, διέφυγεν ὁ Γοργίας εἰς Μαρισά. Τῶν δὲ περὶ τὸν "Ἔσδριν ἐπιπλεῖον μαχομέ-- 

γων, καὶ καταχόπων ὄντων, ἐπιχαλεσάμενος ὁ ̓ Ιόδας τὸν Κύριον σύμμαχον φανῆναι χαὶ προοδηγὸν 

τῷ πολέμου, Καταρξάμενος τῇ πατρίῳ φωνῇ τὴν μεϑ ὕμνων χραυγὴν, ἀναξοήσας, χαὶ ἐνσείσας 

αὐτοῦ] αντους 93. Αἰά. ὠὀποκαταςήσειν] αποκαταςήσαι 1], 19. 
44) ξς, 62, 74. τἸοό6. αποκαταςησαι τε 4. ΑἸά, αποκαταςήσεται 

93. τότες ἀπημάντες] αὐτὰς ἀπημαντας 10, 62, 93. 
αὐτὸν] ἀπελυσαν αυτας 71. ἀπέλυσεν αντον τού. 
δὰ. οοπ).} α 71. 

ΧΧΥῚ. ἐπὶ τὸ Καρνίον] ἐπι το Κρανειον 19. ἐπι τὸ Κρᾶνιον 2. 
καὶ τὸ ᾿Αταργατεῖον] καὶ το Ατεργαγιον 23. καὶ τὸ Ατεργαγεῖιον 44. 
καὶ τὸ Ατεργατιον ςς. και τὸ Αταργατιον 64. ΑἸά, ,, 71. καὶ τὸ 

Ατεργαάτειον 74. Οομρί. ΑΙεχ. καὶ τὸ ἀπεργαάτιον τού. καὶ τὸ ἐρ- 

γάτειον 243. κατέσφαξε] ῥταταῖις. ὁ Μακκαδαιος 62, 64, 93. ΑἸά. 
μυριάδας ἃς. δὰ Άῃ. ςοπ,.] δισμυριες τεεντακισχιλιδς 71. σωμάτων 

δύο] ττ. το, 62, 64. 93. καὶ πεντακισχιλίες} α καὶ ς ς, 74) τού, 243. 
ΧΧΥΊΙ. Καὶ μετῶ τὴν] μετα δὲ τὴν 23, 44, 4) 62, 64, γ1, 74, 

93, 1οό. Οοιηρὶ. τάτων--- ἀπώλειαν) τετων ἀπωλειαν 71. ἐπεςρά- 
τευσεν Ἰέδας} α [Ι5δας 23) ξξν 71, 74.) 1οό, 243. Οὐτηρ]. καὶ ἐπὶ 

Ἐφρὼν] α καὶ 23,71. ἐν ἢ κατῴκει---πλήϑη)] εν ἢ παμφυλα πληϑὴ 
ἐν αὐτῇ κατώκει 23. ἐν ἦ τάμφυλα ἐν αὐτὴ λήθη, ς2, γ1, τού, 243. 
Οοπιρὶ. εν ἦ παμφυλὰ εν αὐτὴ τυληθη κατώχέι ἐς. ἐν ἡ σαμπολλα 
και παμφυλα εν αὐτὴ τληϑὴ 74. Λυσίας] Λυσιανᾶς 62,03. καὶ 
πάμφυλα τλήϑη] καὶ σταμφυλα εν αὐτὴ πληϑὴ 44. νεανίαι δὲ] 

-“Ἐ ρωμαιοι 44. -ἢ ῥωμαλεοι γ1. ΟομΡΙ. νεανίαι δὲ --ὀργαάνων] νεα- 

νικι δὲ και μαλα ρωμαλαῖιοι Ὅρο τῶν τείχεων καϑεςωτες εὐρωςως α'τ- 

323. », 

απελυσαν 
ε ὦ 

ἐνεχὰ τῆς τς. δὰ 

« 

,, μοαὐχόντο, ἐν ὦ δὲ οβρίνανὼν 21. νεᾶνιαι δὲ ὡὠμαλαιοι τρο τα νεῶν 
ες τ ἰω Χ, 3 ΟΎ 3 β μ παξαιεάσεεει θ Χ, 

καϑέσώτες ευρωξως απεμαχοντο ἐνϑα ὀργάνων ἐς. νεάνιαι δὲ ρωμᾶ- 

λαιοι προ τῶν τείχεων καϑεςωτες εὐρωρως- απεμαχοντο ἐν αδὲ οργανῶν 

τού. ἔς, οἰ ρωμάλεοι, 233. καϑερῶτες] καϑέρωντες 62. ῥωμα- 

λέοι] α 44, 71. Οοπιρὶ. ἀπεμάχοντο εὐρώςως] ἐγ. 44. (οπιρί. α εὐ- 

ρωφξὼς 71. πολλαὶ τιαραϑέσεις] α πολλαι 10, 62, 64, 71,93. ΑΙ, 

ΧΧΥΊΤΙΙ. Ἐπικαλεσάμενοι] -᾿- τὸν Κυριον γ1. δὲ] τε τού. δὲ 

τὸν Δυνάςην---ὀλκας] αὶ οὐπὶ ἰηϊεγπιοά. 71. ὠλκᾶς] ολκας ΠῚ, ς2, 

ξς, τοό. καὶ κατέγρωσαν] κατεγρωσαν δὲ ΠῚ, 21, ςῖ», 74, 243. 

Οοπιρὶ. κατεγρωσε δὲ το6. κατέρρωσαν ὅζο. δὰ ἤηῃ. “οι. ἐτεμον 

δισμυριες πεντακισχιλιες 71. τῶν ἔνδον] τὸ ἐνδὸν 93. καὶ πεντᾶ- 

κισχιλίους} κα καὶ 74, τοῦ, 243. ΑἸά. μδδέϊ καὶ ἴῃ οἰμαγ, τηΐη. ΑἸεχ. 

ΧΧΙΧ. ᾿Αναφεύξαντες δὲ] και ανωζευξαντες 71. αναζευξαντος δὲ 

τοό. ἐπὶ Σκυϑῶν πόλιν] ἐπι τὴν τῶν Σκυϑὼν τσολιν 44. ἀπέχου- 

σαν ἄς. λὰ ἤῃ. φοπι.] κα 71. οἰπὸ Ἱεροσολύμων] ἀπὸ Ιερουσαλημ, 

64, 93- Ρ ν᾿ 
ΧΧΧ, ᾿Απομαρτυρησάντων--Ἰ5δαίων] τῶν δὲ εχει κατοικουντῶν 

Ιαϑαιων απομαρτ. 64. τῶν ἐκεῖ κατοικάντων] τῶν ἐκει καϑεγώτων ΠῚ, 

44, 52, 45) 71, (74. υὐ'νϊ εῖυτ) 243. (πρὶ, τῶν ἐχειϑὲν καϑεςώτων ᾿ 
ἔσχον. τοό. ἣν οἱ Σκυϑοπολίται] κὶ οἱ 64. ἣν Σκυτοπολιται 93. 

πρὸς αὐτὲς] ἐσχον περι αὐτὰς τς. εἰχίον πρὸς αὐτᾶς 62,64, 93. καὶ 
ἐν τοῖς---ἥμερον] α συαὶ ἰπίετπιθά. 71. ἄτυχίας] ἐυτυχίας 44. εὑυ- 

ευχιας (ἢς) 93. ἀπάντησιν} ργαρῖπῖκί. καὶ τὴν 71." ἐποιᾶντο] λ 23, 

νου. ὔ ἐ κ 

᾿χῶν τινος} τινος, ϑάρσους. 23. ἴΓ. 44, 55» 71. τοῦ. (ΟΠ. 

᾿ ἀἶςες ϑεγρῖϊ. 

'χὸν εἰνῶι 93, 106. 

44. τῖν 71, 74. τοῦ, 243. (ΟπρΪ. ; 

ΧΧΧΙ͂. Εὐχαριςήσαντες αὐτοῖς] α αὐτοῖς 23, ς ῷ, 74, τοῦ, 243. 
Οοπιρὶ. αὐτῶν ευχαριςησαντες 71. καὶ ἐδν ἐερ νἀ  νὐταὶ λ 23. 
καὶ τροσκαλεσαντες 62. καὶ παρακαλέσαντες 71. καὶ τροσπαρα- 
καλεσαντων 93. καὶ εἰς τὼ λοιπὰ] 71. ταρεγένοντο] τταρεγενη- 
ϑησαν͵ 23, 445) 58») 71» 74» τοῦ, 243. Οοπ)ρῖ. εἰς Ἱεροσόλυμα] εἰς 
Ἱερουσλημ 64, 93. τῆς τῶν ὅζο. δα ἔπ, οοπη.} τὰ σαδθάτα ἑορταὶ 
πλησίον ἐφεςῶσαι ἦσαν ς Οοάϊΐοε5 ϑεγρ!. ἑορτῆς ὅσης ὑπογύου] 
αὕπογνα το, 93. 

ΧΧΧΙ. Μετὰ δὲ τὴν λεγομ. Πεντηχοςὴν} 71. 
γηϊττ, εἶτα 71. ὠὡρμισαν τού. 
επι Γοριὰν τοῦ. 

ΧΧΧΙΙ. Ἐξηλθε δὲ] καὶ ἐζξηλθον 71. 
Οσμορί. ἱππέων δὲ] α δὲ 71. 
αἱ ἴῃ Ἑά. αὖ 4ἷ. τ.) τοό. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ τιαραταξαμένων] τταραταξαμενους δὲ 111. παρα- 
ταξαμενου δὲ 23. καὶ παραταξαμενους τς. τῦρος τᾶτας δὲ ταρα- 

ταξαμενους 71. τρος τοῦτον δὲ τσαραταξαμενων 74. Καὶ ταρα- 
ταξ. συνέθη]} τρος τοντον δὲ πταραταξαμενους συνεξη 44, 241. ΟΟπΠΙΡΙ. 
παραταξαμενες συνεδη δὲ τοό. τοεσεῖν ὅς, δά ἤπ. ςοη,.] ἐξ Ἑξραίων 
σπείρας ἐκεῖϑεν πεσεῖν ἐν μέσω τῶν δύο τταρατάξεων 6 (οἀϊςε 8ετγρὶϊ. 
τῶν ἸἸδεδαίων] τῶν Ιδεμαιων 64. ΑἸά. , Ισϑαίων 93. ῥγϑοπηϊτῖ. ἐκ 
Οομ)ρὶ. 

ΧΧΧΥ. Δωσίϑεος δὲ] Δυσιϑεὺυς δὲ το. 93. Δωσίϑεος δὲ--- 

καρτερὸς] Δωσίϑεός τις ὀνόματι ἐκ Τωξεκεναίων σπείρας ἐχεῖϑεν, ἀνὴρ 
χαρτερὸς ὡπλισμένος τοολεμιςὴς 8 Οοάϊοες δεγρὶ!. τις τῶν τῷ Βακή- 
νορος] τις τῶν Τωδιηνων 19. τῶν Τωδιηνων δὲ (υἱ νἱάείιγ) 92. τοῦ 

Βακήνορος} του Βαχινορος 44. ᾿Γουξιηνων ((ογ. τοῦ Βιηνων) 65, 64. 

ἔφιππος ἀνὴρ] τ. 10, 23, 62, 64, 93. καὶ καρτερὸς] καρτερως 71. 
καὶ καρτερῶς 93. Εἰ ΧχετΟ τ5} εἶχε τὸ τὸ 44. τῇ Γοργίς} τα Γορ- 

για 64. εὐρώςως} α 71. καὶ βελόμενος} και βελομενου 1Π], 24, 
ςς, 71. Οομπιρὶ. καὶ βουλομενον 62. τὸν κατάρατον] κ 71. Θρα- 

ὥρμησαν] ΡΓα. 

ἐπὶ Γοργίαν) προς Τοργιαν ὅᾳ. ΑἸά. 

ἐξηλϑον δὲ 74, 243. 

τετρακοσίων) τετρακισχιλίων (ςοιτ. 

τινος 

ϑρασεως ς-2Φ. ὃ Γοργίας] ὁ Γοργδας 1Π. α ὁ 44, γ4, τού. (πρὶ. 
εἰς Μαρισα] εἰς Σαμαρεὶαν 19, 62, 64. εἰς Μαρυσα 44. εἰς Σαμα- 

ριᾶν 93. εἰς Μαῤισσαν τοῦ. 
ΧΧΧΥΙ. σερὶ τὸν Ἔσϑριν) περι τὸν Γοργίαν 44, 64, 71, 74,343. 

Αἰά. ᾿ περι τὸν Εσραν τς. τσερι τὸν Ἑῤρει ὅ2, 93. περι τὸν Ἐσδρην 
τοό6. ἐπιπλεῖον μαχομένων] ὅτι «τλείων ἦν μαχὴ τῇ πολέμε ἃ (ο- 

καὶ κατακόπων ὄντων] και χατακοπΊοντων 22. χαὶ 

κατακοπΐων οντων 62. καὶ χκαταπονεσων 93. ὁ ὅϑας] α ὁ 23,44, 
64, γ4, τοό. τὸν Κύριον] α τον 64. σύμμαχον φᾳνῆναι] συμμα- 

καὶ τοροοδηγὸν τῷ πολέμε] α 71. καὶ προοδηγον 
τὰ πολεμιδ 243. 

ΧΧΧΥΠ. 

440 

ἀναθδοήσας] 10, 23ν 44. 52) 55» 62, 71, 74,03, τού, 

ὲ 

“ΖΑ 



ΜΑΚΚΑΒΑΆΊΙΩΝ : Β: 

ἜΤ  .- ἐπρε λῆς. ἐν ἢ ος ΚΕΦόδῃ ἀπροσδοχήτως τοῖς ππερὸ τὸν Τ᾽ οργίανς͵ τροπὴν ιαὐτῶν ἐποιήσατο. ᾿Ιόδας δὲ ἀναλαβὼν τὸ φῤῥγομ 38. 
μα; ἦγεν εἰς ̓ Οδολλῶμ πόλιν" τῆς δὲ ἐξδομάδος. ἐπιδαλλέσης, χατὰ τὸν ἐν τομὸν- ἀφνισθέντῳ ἀὐα: 
τόϑι τὸ σάξξατον διήγαγον. Τῆ δὲ ἐχομενὴ ἦλθον οἱ περὶ τὸν ᾿Ιόδαν χὰϑ᾽ ὃν τρόχονι τὸ γὴρ ἢ 

χρείας ἐγεγόνει, τὸ τῶν προπεπ]ωχότων σώματα ἀνακομίσασθαι, χαὶ μετα τῶν ̓δυγ[εκρῶν. ὗσός Ὁ 
χαταςῆσαι εἰς τὰς πατρῴες τάφες. Ἐὗρον' δὲ ἑχάς'Β τῶν τεθνηκότων ὑπὸ τϑριχιτῶγας ἱερώματα, χα 
τῶν ἀπὸ Ἰαμνείας εἰδώλων, ἀφ᾽ ὧν ὁ νόμος ἀπείργει, τὸς Ἰεδαΐες" τοῖς δὲ πᾶσι "σαφὲς ἐρμέγρτο 
διὰ τήνδε. τὴν αἰτίαν τάσδε πσεπ]ωχέναι. Πάντες δγι"εὐλαγήσαντες τῷ δικαιοχρίτου Κυρίουϊηβ τὰ αἵ. 
χεχρυμμένα φανερὰ ποιδᾶγτος, Εἰς ἱκετείαν ἐτράπησαν, ἀξιώσαντες τὸ γεγονὸς ἁμάρτημα τελείως ἡ: 

ἐξαλειφθῆναι" ὁ. δὲ γενναῖος ᾿Ιόδας παρεχάλεσε τὸ π“λῆϑος συντηρεῖν ἑαυτὰς ᾿ἀναμαρτήτες. εἶναι. 
ὑπ᾽ ὄψιν. ἑωραχότας τὰ γεψονότα, διαὶ τὴν τῶν “σροπεπ]ωχότων ἁμαρτίαν... ἸΠοιησάμενός: τεῖχατ' Νὴ 
ἀνδοολογίαν: χατασχευάσματα εἰς ἀργυρίου δραχμὰς δισχιλίας, ἀπέςειλεν εἰς “Ἱεροσόλυμα Φρου.. 
᾿ἀγαγεῖν περὶ ἁμαρτίας ϑυσίαν, πάνυ χαλῶς χαὶ ἀςείως πτράτ]ων, ὑπὲρ ἀναςάσεως διαλογιζός -, 
μενος" “Εἰ γὰρ μὴ τοὺς ποροπεπ]ώχότας ἀναςῆναι ππροσεδόχα, περισσὸν ἂν ἦν χαὶ ληρώδες ὑκὲρ 44. 

δ ; »" ὦ ΄ ΄ ; γεχρὼῶν προσεύχεσθαι: Εἶτ᾽ ἐμξλέπων τοῖς μετ᾽ εὐσεξείας χοιμωμένοις χάλλιξςον. ἀποχείμεγον 'χα- 4. 
ΟΖ ε “Ζ ν. 2 ν Ε.) Ζ δὰ εἰς αὐλοῦ γι ΄ .. »7 ἂν, ὦ υρν " οἰξήριον" ὁσία χαὶ εὐσεδὴς ἡ ἐπίνοια" ὅϑὲν περὶ" τῶν- τεϑνηχότων τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσατο, τῆς Ὁ 

ἁμαρτίας ἀπολυθῆναι. -- τ προ πὸ ς οὐμοα τὸ ἢ 

τρτς, ΚΕΦ 
ΧΠΙ. 

ΤΩι δὲ ἐγνάτῳ χαὶ τεσσαραχοςῷ χαὶ ἑχατοςῷ ἔτει προσέπεσε τοῖς τερὶ τὸν ᾿Ιόδαν, ᾿Αντίοιχον. τ. 
τὸν Εὐπάτορα “παραγενέσθαι σὺν πλήϑεσιν ἐπὶ τὴν Ἰεδαίαν, Καὶ σὺν αὐτῷ Λυσίαν τὸν ἐπί.--. 2:. 

.2 ν᾽ “- ΄ “ " γ΄ ε δ ᾿φ»- ΄ “ ς τρόπον χαὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ἔχαςον ἔχοντα δύναμιν Ἑλληνιχὴν ππεζὼν μυριάδας ἕνδεκα, καὶ 
ἱππεῖς πεντακισχιλίους τριακοσίους, χαὶ ἐλέφαντας εἰχοσιδύο, ἅρματα δὲ δρεπανηφύρα τριαχό- 

Νἶ 7 Ν 7΄ Σ᾽ ω ν ᾽’ π Ν ἴω 9 ΄ .“ » ΄ ᾿ ι σια. Καὶ Μενέλαος δὲ συνέμιξεν αὐτοῖς, χαὶ “ππαρεχάλει μετὰ πολλῆς εἰρωνείας τὸν ᾿Αντίοχον, 3. 
3 ΙΝ, ΄ ἰδ ζά 97 ΝΑ, ἰὴ 3 ἡϑι ΄ ε , ., ρο ὃχ ἐπὶ σωτηρίᾳ τὴς “πατρίδος, οἰόμενος δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς χαταςαϑήσεσϑαι. Ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν 4. 

443. Οὐτηρὶ. ᾿ καὶ ἐνσείτας} α καὶ, 10, 23,44, 532) ᾿ςγ62, 71, 74,93, 
243. ΟΟΠρΡ]. σεέισας τού. ἐνσείσας ΑἸ4ά. τοῖς περὶ τὸν Γοργίαν] 
α 71. τρόπην αὐτῶν] τροπὴν αὐτῶ 93. ἐποιήσατο] ἐποιησαν τοῦ. 

ΧΧΧΝΤΙ. ᾿Ιέδὰς δὲ ἀναλαδὼν) καὶ ἀαναλαξων Ικδας το, 62, 64. 
Ιαδας δὲ καταλαξων 74. καὶ ἀαναλαξων ὃ Ιπαδας 93. ἦγεν] ἧκεν 

Σ ΠΙ, το, 44, ζ, ς 5, 62, γ1. 74, 93, τοῦ.» “εἰς Ὀδολλὰμ πόλιν] εἰς 
Δολλαμπολιν τού. . ἐπιδαλλόσης] επιδαλουσης ιοό. κατὰὼ τὸν 
ἐθισμὸν] κατα τὸν αγνισμον 93. διήγαγον] διηγεν 1Π], 93. διηγον 

, 10. 8, 62, 64. 

ΧΧΧΙΧ, Τῇ δὲ ἐχομένῃ ἦλϑον] καὶ ελϑοντες 71. οἱ περὶ τὸν 
ἸΙιόϑαν] ἐπι τον [εδαν το, 62, 64, ο3. ΑΙά. καϑ' ὃν τρόπον] καϑ᾽ ὃν 
χρόνον 1Π1, 10. 44, 2, ςς, ὅ2, 71, 74) τού, 2443. Οοπιρί. τὸ τῆς 
χρείας} τὰ τῆς χρειας το, 23, ὅλ, 64. 93. ἐγεγόνει] γέγονει 64. 
τὰ τῶν τοροπεπῖ. σώμ.] τὰ σωματα τῶν ττεπϊωχοτων 44. τα σωματα 
τῶν ταροπεπ]ωκοτων ςς, τού, 443. (οπηρὶ. ΑἸεχ. τῶν συγίενῶν] των 
συγίονων 23. εἰς τὰς ττατρῴες τάφες] εἰς τες ἰδιεῖς τῶν πατερὼν τα- 
φους 19. εἰς τοὺς τατριους τάφους 23. 

Οοπηρὶ. κατ᾽ ἀνδρολογίαν---οἰργυρίου) κατ᾽ ἄνδρα λογίαν ἀργυρίου " 
(ἢ) 44.-- κατασκευάσματα}. α ,52» 55» 74, 1οό, 243. δραχμὰς Ἵ 
δισχιλίας] δραχμας τρισχιλιας το, ὅ4,93. δραγμας δισχιλίας 13; 
τού. εἰς Ἱεροσόλυμα] Ἱερεσαλημ 62. εἰς Ἱερεσαλημ ὅς, ὁ3. περὶ 
ἁμαρτίας ϑυσίαν] περι ἀμαρτιας ϑυσιας 71. .Τάνυ καλῶς δες. δὰ 
ἤπι. (οπ|.} αὶ 71.. καὶ ἀὠςείως τορώτ]ων] καὶ ἀφειως πραήειν 21. 
λ πρατίων ςς. ὑπὲρ ἀναςάσεως] κα ςς. τον ἀπο 

ΧΙΙΝ. Ὑοΐυπι οοτηπιᾶ ἀφεῖξ γ1.. Εἰ γὰρ μὴ] εἰ μη γαρ 21, 44, 

ςς, 1τοό, 243. τοὺς προπεηπωκότας} τοὺς τοεπ]ωχοτας τοῦ 4); 62. 
ἀναςῆναι προσεδόκα] ἀναςηναι ττροσδοκων το. ποερισσὸν ἂν ἣν] κὶ ἂν 
ἦν, 23, 445) 532) 5, 74, τού, 243. Οοπηρὶ. περὶ τῶν ὧν ἦν 91." "καὶ 
λήρωδες] και ανδρωδὲς γ4. καὶ κληριωδὲς 93... τοροσεύχεσϑ αὐ] εὖ- 

χεσϑαι 1,23, 44ν δ. 74) τοῦ, 243. Οοπρὶ. ἀπ ΕἼ 
ΧΙ. Εἶτ᾽ ἐμξδλέπων---ὅϑεν] αὶ συπὶ ἱπίεγπιθά. γ1. . Εἶτ᾽ ἐβδλέ-. 

πὼν τοῖς} ἀποῦδλεπὼν τοῖς 44, 243. κα εἰτ᾿ γ4. εἰτε βλεπωντοιτ' Ἰοό. 

᾿ἀποκείμενον “χαριςήριον] ἴΓ. 10, 62. χαριςήριον εὐχαῤιζηριοῦ ΠΠῚ 
1οό. εὐχαριςειον ξ2. ὁσία καὶ εὐσεβὴς] ὁοσιὰ καὶ ὑγιὴς τοῦδ΄ ὀδία: 

ὶ μαρτήτες εἶνα.] α εἰνᾶι ξς, ὅ2, 64,.93. 
νοτὰ 10, 62. τὸ γεγονωτος 93... διῶ τὴν] α τὴν 93. διὰ τὴν τῶν. 

ΧΙ,. ἱερώματα τῶν] χρυσωματα, τῶν τ9, 62, 93. περωμάτων τῶν 
ςς. - ἀπὸ ᾿Ιαμνείας] ἀπο Τεμνειας 44. απὸ Αμνειας 93. τοῖς δὲ 
πᾶσι) καὶ τοις σασι 62, 64, 93. : 

ΧΙ]. εὐλογήσαντις] -Ἐ τὰ ξςς, ὅ2, 64, 93. ΑἸεχ. εὐλογησαν τὸν 
Κύριον 71... τῇ δικαιοκρίτου)] τὰ τὰ δικαιε κριτε 53. Ἢ κριτα 74. 
ΤῈ δικαιοχρίτου δις. 14 ἤη. φοπι.]. 71. τῷ τὰ χεχρυμμένα) τὰ τὰ 
κεχρυμμενα 03." 

ΧΙΠ. Εἰς ἱκετείαν] εἰς εἰκεσιαν 1Π|.α γ1. εἰς ἱκεσιῶν 93. ἐτρά. 
πησαν ἀξιώσαντες] τραπέντες ηξιωσαν το, 62, ὅᾳ, 95. ΑἸά. ἐτραπη- 
σαν ἀξιαντες ςς, αξιωσαντες δὲ 71. ἐτραπῆσαν ἡξιωσαν τε τοδ. τὸ 
γεγονὸς ὡμάρτημα]) ργατηῖϊτι. μη. δια το, 62, ὅᾳ, 93. Αἰά. Ῥγαανἶτι. 
δια 23. τὸ γεγονὸς ἁμαρτήματα ςς.. ὃ ϑὲ γενναῖος} ὁ δὲ γενναδὴς 
1. ὁ δὲ γενναδας' 62, ὅ4, 93. κα γενναιὸς 71... ὃ δὲ. γενναδὰ ΑἸ. 
συντηρεῖν ἑαυτὰς] συντήρειν αὐτας 11], 44, ςς, γ4, τοό. (οπῖρ. ὄνα- 

τὰ γεγονότα} τὰ τρογεγο- 

ὅς. δὴ ἢπ. ςοπ).} α 71. 
λτων 62. ἫΝ ι ; 

ΧΡΗ͂Ι. Ποιησώμενός τε} ποιησάμενος δὲ ἔς, 62, ὅ4: ̓ , τε γι. 
κατ᾽ ἀνδρολογίαν] κατ᾽ ανδρολογοίον ΠΠ], κατ᾽ ἄνδρα λογίαν 71. κατ᾽ 
ανδραλογιαν γ4. κατανδρολογιον τού: ροπὶϊ ΡοΙϊ κατασκευάσματα 

τῶν τεροπεπ]ωκότων] τῶν “πεπῆωκοτων δῷ; 

, ἔτει] αὶ ετεὶ 71. 

, 23,62, 64,93, το6. τριακοσίας] α 44, ξ2. 

καὶ εὐσεξὴς ἡ ἐπίνοια} καὶ οσια καὶ υγιει τῇ ἐπινόια το. ἔς, ἤπε καὶ 
Ῥιΐπιο, 62, 64,93. ὅϑεν τερὶ} αὶ οϑὲν το, ὅς, 64. τῶν πέρι 91: 
τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσατο] αὶ τὸν το, 62, 64, 93. εξιλασμον τἀἰῤίηδα- 
μενος 71.. τῆς ὥμαρτ. ἀπολυϑῆναι] τε ἀφεϑηναι αὐτοῖς τὴν αἰμβαρ- 

τίαν το, ὅ2, 64. ἢς; ἤπε την, 93. , Ἴπτῶνς 

ῥ λε - μουν 
1. ἐννώτῳ---ἔτει] ἑκατοςῳ σαρακοςῳ ἐννῶτῳ ἐτεῖ 44. καὶ ἘΧΑΤΌΓΙ 

᾿ πσαραγενέσϑα!} γινεσϑαι 445) 71. ταραγινεσϑαι 
ἐπὶ τὴν ᾿Ιαδαίαν] εἰς τὴν Ισδαιαν 64. “ νπὸ τὴν 

“ιν ἡ 

53.903, 243. Οοπιρὶ. 

Ικ5δαιαν 93. 

Ἡ. καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων] 71. ἕκαςον ἔχοντα] ἐκτὸς εχον- 

τὰ το, 62. ΡγσΠΝΪ. τὸν τοό, δύναμιν Ἑλληνικὴν] δυναμεις Ἑλλη- 
νικας τοό. καὶ ἱππεῖς πεντακισχιλίας] καὶ ἱππέων τενταχισχίλιας, 

ἅρματα δὲ] α δὲ 43, τού. 

και ἀρματὰ 62, 64,93. δρεπανηῷφ. τριακόσια] κ τριαχοσιᾶ τού. 

11. Καὶ Μενέλαος---αὐτοῖς} συνεμεξε δὲ αὐτοῖς καὶ Μενελαος 44, 

.. 71, τού, 243. Οοπρὶ: Αἴεχ. ἄς, ἤπε καὶ, ςξ.᾿ μετὰ πολλῆς εἰρω-. 

, , ἐκ ἐπὶ σωτηρίᾳ} οὐκ ἔπι σωτηριᾶς ΣΙ, 93. οὐχ ἐπὶ; τῆ νείας} α 71. 
σωτηρία 23. . οἰόμενος δὲ] οιἰομενος τε 64, 93. κ δὲ 71. 

ΙΝ, Ὁ δὲ βασιλεὺς] ὁ δὲ Θεος γ1. τῶν’ βασιλέων] τῶν βασίλευ- 

οντῶν ὅ2, 64, 93. α71, τοῦ; ἐξήγειρε] “Κύριος τοῦ. ᾿ ὑπὸδείξ. 



ΜᾺ ΚΚΑΒΑΙΩΝ . Β. 
ΚΕΦ. ΧΗΙ. 

ς βασελέων: ἐξήγειρε. τὸν ϑυμὸν τῷἪὟ Αντιόχϑξ ἐπὶ -τὸν ἀλιτήριον, χαὶ Λυσίϑ. ὠἀρδείξαντοῤ. τϑτου. αἰς- 

τίργ, εἶναι; «τάντων. τῶν. χαχῶν, προσέταξεν, ὡς ἔϑος ἐςὶν ἐγ Τῷ τόπῳ, προσαπολέααι, ἀγαγόντας. 

12 

ΓᾺ »Ὅ 

ἘΝ 

15 

τ6. 17. 

18. 

δ, αὐτοῦ εἰς: Βέροιαν. "- 

τού. 

Ἔςι δὲ. ἐν τῷ τόπῳ πύρχες. «πεντήχοντα.- πσηχὼν πελήρῃς. σποδοῦ, ὅτος δὲ ὕρ-- 

γαγὰν εἶχε. περιφερὲς, “πάντοϑεν ἀπόχρημνονκεἶρ- τὴν σποδόν. Ἔνταῦυνα: τὸν ἱεροσυλίας ἔνοχον. 

ὄντοιν ἢ καί τιγων. ἄλλων. χαχῶν ὑπεροχὴν πεποιημένον, ἅπαντες προσωϑϑσιν εἰς ὁλεϑρον. Τοί-: 

ὅτῳ -μόρῳ. τὸν παράνομον συνέξη ϑανεῖν, μηδὲ τῆς γῆς τυχόντα Μενέλαον: «πάνυ δικαίως. Ἐπεὶ 

γὰρ -φυγετελέσατο πχολλὰ “περὶ τὸν βωμὸν. ἁμαρτήματα, οὗ τὸ “πῦρ ἀγνὸν ἦν καὶ ἡ" σποδὸς, νἱϑ 

σποδῷ τὸν ϑάνατον ἐκομίσατο. Τοῖς δὲ φρονήμασιν ὁ βασιλεὺς βεξαρξᾳρῳμένος ἤρχετα, τὰ χεΐχ 
οιφι τῶν ἐπὶ τὸ. σατρὸς αὐτῷ γεγονότων ἐχδειξόμενος τοῖς Ἰοδαίοις, Μεταλαζῶν. δὲ τάδ ταῖς 

τὰ, παρήγίελε τῷ πτήσει δὶ. ἡμέρας χαὶ γυχτὸς ἐπκιχαλεῖσϑαι τὸν Κύριον, εἴποτε, ἄλλοτε; καὶ 

. γῦν ἐπιξοηϑεῖν τοῖς τῷ γόμϑ χαὶ πατρίδος χαὶ ἱερᾷ ἀγίε ςερεῖσϑθαι μέλλεσι, Καὶ τὸν, ὥρτι. 

: χέως. ἀνεψυχότα λαὸν μὴ ἐᾶσαι τοῖς δυσφήμοις ἔϑγεσιν ὁ ὑποχειρίους γενέσθαι. Παάνσων δὲ φᾷ, 

αὐτὸ «ποιησάντων ὁμὲ χαὶ χαταξιωσάντων. τὸν ἐλεήμονα Κύριον μετὰ χλαυϑμᾷ χαὶ νηφεῶν χαὶ 

τιροπ]ώσεως ἐφ᾽ ἡμέρας τρεῖς ἀδιαλείπ]ως. παρακαλέσας αὐτὲς ὁ ̓ Ιόδας ἐχέλευσε παραγίνεσθαι, 
Καθ ἑαυτὸν δὲ σὺν τοῖς πιρεσθυτέροις «γενόμενος, ἐξουλεύσατο πρὶν εἰσξαλεῖν τϑ. βάσιλέως. τὰ ̓ 

ςράτευμα εἰς τὴν Ἰεδχίαν, χαὶ γενέσθαι τῆς πόλεως ἐγκρατεῖς, ἐξελθόντας χρῖναι τὰ πράγμα-. 

τὰ τῇ. τὰ Κυρίῳ βοησϑείᾳ. Δὲς δὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῷ χτίςη τᾶ χῦσμε, παραχαλέσας τὰς σὺν αὖ- 

τῷ γενναίως ἀγωνίσασϑαι μέχρι ϑανάτε περὶ νόμων, περὶ ἱερθ, πσόλεως, πατρίδος, πολιτείας, 
9 ΄ ἯΝ ἡ Ν Ν ἢ ΄ . Ν ρ᾿ ᾿ ᾿ς ΣΝ ’᾽ ἰὴ ’΄ Ν᾿ 

ἐποιήσατο περὶ Μωδεὶν τὴν ςρατοπεδείαν. Δὲς δὲ τοῖς περὶ αὑτὸν σύνϑημα Θεξ γίκης, μετὰ 
ϑ. Ζ ’ Ξ,ιΙΝ 9 Ψ 8 “ἌψῴΞ 3 ρ 

γεανίσχων ἀρίςων χεχρίμένων ἐπιδαλὼν γύχτωρ ἐπὶ τὴν βασιλιχὴν αὐλὴν, ἐν τῇ παρεμβολῇ ἀνεῖλεν 

εἰς ἄνδρας τετρακισχιλίας, χαὶ τὸν πρωτεύοντα τῶν ἐλεφάντων σὺν τῷ χατ᾽ οἰκίαν ὄχλῳ συνέϑηχε,. 

Καὶ τὰ τέλος τὴν πταρεμξολὴν δέους χαὶ ταραχῆς ἐπλήρωσαν, χαὶ ἐξέλυσαν εὐημερῶντες. 

φαινάσης δὲ ἤδη τῆς ἡμέρας τατ᾽ ἐγεγόνει, διὰ τὴν ἐπαρήγεσαν. αὐτῷ τὰ Κυρίου σκέπην. 

τῶτον αἴτιον] τατον αἰτιον υποδειξ. 71. εἶναι πάντων τῶν κακῶν] των 
χάκων εἰγῶι τγαντῶν ς 5, τού, 243. ΟΟπιρὶ. ΑΙά. ,.,7γ1. τάντων τῶν 

κακῶν] των' ἰχακωὼν ἀπαντῶν 10, 62,93. τῶν καχὼων τσαντων 64. ὡς 
ἔϑος ἐρὶν7 α 71. ἐν τῷ τόπῳ] -- ὠϑέμενον τι (οαΐςε5 δεγρὶϊ. προσ- 

απολίσα!] προσαπολεσασϑαι 19. τοροσάπολεσϑαι 23) 62, 64, 71, 

τού. ΑἸά. προσαπολεισϑαι 93. ἀγαγόντας αὐτὸν] προσαναγοντῶ 

αυτον 19. αγαγοντες 23. λᾶυτον 44,)1ξ,7:1, 74. ἜΈΡΕΡΝ αγοντας 

εἰς Βέροιαν] εἰς Βερενοῖαν 23, 

ν. Ἔς: δὲ---ὗτος δὲ} αὶ εὐπὶ ἰηϊεττηά, 71. ταοεντήκοντα τηχὼν] 

πεντηκοντα πηχέων τού. ὅτος δὲ--παάντοϑεν] οργᾶνον δὲ εἶχε περι- 

φανες παντοῦεν 44. ὅτος δὲ ὄργανον] ὀργανον δὲ 35,74» 343. ΑΪἴεχ. 

«τος Ὑαρ οργᾶνον 93. ἀπόκρημνον) ἀπὸ κριμινῶν (6) 93: ἄπο- 

κρήμινουν τοό. εἰς τὴν σποδόν] ἐρὶν 93. 

ΔΗ͂ ᾿Ἐνταυϑα] -᾿ δὲ 62. ἔνοχον ὄντα} κα οντὰ 10, 23) 44, ξς, 

62, 1, Ἴ4κ 93:1 τού, 243. Οοπιρὶ. ' αξιον 52. διαθεῖ ὄντα ἰπ Ἑομαγαξξ. 
ταΐποτε. ΑἸοσχ. ἢ καὶ ( τινων] α ἢ 23. ἢ καὶ τὸν των 64. εἰ καὶ τινῶν 

τρό. ἄλλων κακῶν ὑπεροχὴν] α χακχων τοῦ. 
ὙΙ]. συνέβη ϑανεῖν) συνεδη ἀποϑάνειν τ9θ. μηδὲ τῆς γῆς] μηδὲ 

ταφης 64. ΑἸά. τυχόντα Μενέλαον] τυγχάνοντα Μενελαον 11], τοό. 

ὙΠ]. Ἐπεὶ γὰρ] ἐπει δὲ γὰρ ςς. συνετελίσατο πολλὰ] ᾳ πολ- 

λᾷ 43. συνετέλεσα πολλὰ 62. συνετελεσε πολλὰ ιοό. πεῤὶ 

τὸν βωμὸν} ἐπι τον βωμον 23, τοό. ἀμαρτήματα] ἀγνοήματα 

τού. ἢ τὸ τοὺῦρ ἀγνὸν ἦν] τω τὺρ ἀγνοεῖν τού. καὶ ἢ σποδὸς] 

ΛΑ. ἡ τού. 

1Χ. ὁ βασιλεὺς βεβαρξαρωμένο] ὁ ὁ βασιλεὺς βεξαρημενος 1 τς. 

ἤρχετο] ἡρξατο τοό. ἐπὶ τὰ πατρὸς] ὑπὸ τὰ τρατρος 109, 62. 

γονότων γενομένων τού. 
Χ. Μεταλαξζὼν δὲ] μεταφραφεις δε το. 

Αἱά. 

κοτε ἅς. δὰ ἔῃ. οοη). 12.} α 71. 

ΠῚ, το, 23» 449 5:» 62, 74593: τού, 243, ΟΟμΊΡΙ. ΑΙά. 

δοηϑεῖν] νυν ἐπιδοηϑεις 93. 

τού. 

ΧΙ. "“βραχίῶς ἀνεψυχότα] αναψυζξαντα. το. ̓πμανδοΣ θιαφηξαν 

τα 62. βραχέως αναψυχοντα 93. 

᾿φαρήγίειλε) ταρήγ[ελε 

εἴποτε ἄλλοτε] εἰποτε και ἀλλοτε 
καὶ νῦν ἐπι- 

ΧΙ]. τὸ αὐτὸ ποιησάντων] -πποιησαντῶν τὸ αὐτο τού. καὶ κατα- 

᾿ ξιωσάντων] καὶ αξιωσαντων 19, 62, 64, 93- 
καὶ πρᾳπ]ώσεως] προσηϊωσεως ὅ4.-. 

τὸν ἐλεήμονα, Κύριον] τὸν 

ἐλεήμονα Θεὸν 19, 62, 64, 93. 

γε. 

ἐπικαλεῖσϑαι τὸν Κύριον) ἐπικαλέσασϑαι τον Κυριον 1Η. ες. 

, φερεῖσψαι Βθλ6: σερησεσϑαι μέλλεαι, 

Ὅχο - 

Ὁ δὲ 

κακαὶ 93. ἐφ᾽ ἡμέρας τρεῖς] ἐπι ἡμέρας τρεῖς Π], τού. κι 93. 
ἀδιαλείπως] α 23, 93. ὁ Ἰάδας} α ὃ γ4ᾳ, τοό. παραγίνεσϑαι) 
παραγίνεσθαι ςς. τοεριγινεσϑα! 93. περιγενέσθαι τοῦ. : 

ΧΙΠ. Καϑ᾽ ἑαυτὸν δὲ] καὶ καϑ᾽ αντον 71. γενόμενος] -}- ὁ ΤἸου- 
δας 62, 64. ΑἸά. - γινομενος 93. τορὶν εἰσδαλεῖν) τριν εἰσλαδειν 93. 
τὰ βασιλέως τὸ ςράτευμα] το γρατευμα τὰ βασιλεως τού. ΑΙεχ. τὼ 0 

ςράτευμα] το τροξαγμα 62. εἰς τὴν ᾿Ιαδαίαν] κ-πὰν-ΑἸεχ. καὶ, ; ὌΝ 
γενέσϑαι) κα και ὅ2. Αἰεχ. ἐξελθόντας} ἐξελθόντα 93. ἐξελϑόν- 
τᾶς δε. δὰ Άη. σοι. )γ1. τὰ τραγματα) τα ολὰ σροςαγματα 

19. τὰ ολα τραγμᾶτα 62, 93. ολα τὰ τραγμᾶτα ὅ4. τῇ τοῦ 

Κυρίου] τη τὰ Θεκ Π], το, ςς, 62. ἐφ 

ΧΙΝ. Δὲς---“κόσμε] α συπι ἱπιεγηιοά. γι. δΔὲς δὲ] καὶ δους 62. 

64,93. τῷ κτίζη] τῳ κυρίῳ 44, 74, 243. ΑἸά, ΑΙεχ. τοαρακαλέ- 
σας) ΡΓροταϊτ, καὶ 71. τὰς σὺν αὐτῷ] συν αὐτω γενεσϑαι. ς2. γένε. 
ναΐως ἀγωνίσασϑα!ι] και γενναίως συναγωνισασϑαι 52. περὶ νόμων} 
τσερι γομε 23. Ὥερι τὰ νομδ 71. τερείνομον 93) ᾿Ἰούό. ταερὶ ἱρΆ]: 
μερῶν 19. α ὥερι 23, 44. κζ» 62, 74. 93, τού, 243. Οοπιρί. Βιαδεῖ. 

περὶ ἴῃ ομαγαίς. πῃ. ΑἸοχ. περὶ ἱερὰ πολιτείας] α στα Ἰηϊοιτηςά. 

γι. τόλεως] ρτγατηϊε. τερι 64. ἐποιήσατο σερὶ Μωδεὶν] τερι δὲ. 

Μωδιειν ἐποιήσατο 23. κα περι Μωδειν 44. ῥοπῖϊ ἐποιήσατο ροίξ Μω- 
δεῖν 71, 243. τερι δὲ Μωδέειμι ἐποιησατο τού. ὥς, εἱῇ Μωδειν, ςς. 
ΑἸεχ.- ἤς, ηἰᾶ Μοδεὶν, (οὶ, Μωδεὶ Μωδαειμν 10. ἩΒΊΩΡΙ 

64,93. ᾿ς 
ΧΥΝ. Δὰὲς δὲ ἘΠ] αναδες δὲ τοις .23ν 445,55, 74, το, 243. Θοιηρὶ, 

τοὺς δὲ τοις 62. σερὶ αὐτὸν] περὶ ἃ αὐτὰς ΑΙά.. Θεᾷ νίκης} Θες νι- κοτρ᾿ 

χὴν 11], ςς, ὅ2, τοό, 243. ΑΙά4. νίκην. 44. Θὲεδ νικῆ, ὅ4, 923. ἐἔπι- 
ξαλὼν νύκτωρ] ερτιβαίνων νῴφτωρ 62. ᾿ ἐν τῇ. παρεμδολῃ!} τῆν τσαρεμσι 
ξολην 111, 23,. 52. 55» 71» 74.. τού, 943. Οοιπρὶ. ΑΙΆ.... εἰς ἄνδρας. 
τετρακισχιλίους} εἰς ανδρας δισχιλίους 111, 44. 52. γαν αφό, 243... ὄδιζ' 
ανδρας χιλίους 23. ανδρας δισχιλίας 74. τῷ κατ᾽ οἰκίαν) τη κατει 
οἰκιᾶ ὅ4, 03, τῷ κατ᾽ οἰκείαν. Οοα!ρὶ. -ὄχλῳ- φυνέθηκε!. οὐτι. συωτι 
εἐϑηκε 111, 53ν 58. τού. οντι συνεῆηκαν το, 64, 64,.93:. κα αχδῳ" ς5ν.) 

ΧΥῚ. τὴν παρεμβολὴν] της παρεμβξολης 64... ἀρενων νά 

σαν 449 1} 14.5.43 ΟὈπιρὶ. πληρωσας τού. 
'ΧΥΙ]. Ὑποφαινέσης δὲ] , δὲ 23. 

νει 23: διὰ. τὴν ὅς. δὰ ἤπ. σομ).}. διῶ τὴν εξ, πρῶνε μαγονυιᾶν ἄδτω 

ἐπαρήγασαν Κυρμε σκέπην.23. ἐπαρήγεσαν. αὐτῷ} τροῦγεσαν, αὑτῶν 
ξᾶ. επανήκεσαν ἀντ 5. τα Κυρίς} τῷ Ἰνριω ιοό. Αἰφχ.... οὐλνὰ 

ΤΠ κικ τ9»»Ν ,.", 

ἐΠ τῶτ᾽ ἐγεγόνει} τοῦτο δὲ ΤΥ ἡ Τὰ 
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νι δεξιᾶς ἐδωκεν 64, τοῦ. προσέδαλε τοῖς) τροσειλεν τοις ξς. 

᾿ ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ βΒ. 

. ΚΕΦ χης, βασιλεὺς εἰληφὼς γεῦσιν τῆς τῶν ᾿Ιεδαίων εὐτολμίας, χατεπείρασε διὰ μεϑόδων τὰς τόπως." Καὶ 
ἐπὶ Βαιϑσέρᾳ φρόριον ὀχυρὸν τῶν ᾿Ιουδαίων προσῆγεν" χαὶ ἐτροπῶτο, «ὐροσέάραεν, ἠλατγοιοῦγο. 
Τοῖς δὲ. ἔνδον ᾿Ιόδας τὰ δέοντα εἰσέπεμψε. Προσύγίειλε δὲ τὰ μυςφήρια τοῖς πολεμίοις Ῥόδοχος 

ἐχ τῆς Ἰοδαϊκῆς τάξεως" ἀνεζητήϑη (δὲ, καὶ χατελήφϑη, χαὶ χατεκλείσϑη, ᾿Εδευτερολόθεήσεν κα 

βασιλεὺς τοῖς ἐν Βαιϑσόρᾳ, δεξιὰν ἔϑωκεν, Ἔλάδενς «ἀπήει, πτροσέξαλε τοῖς σερὶ τὸν. Ἰάδαν, ἧς. 

τὼν ἐγένετο, Μετέλαξεν ἀπονενοῆσϑαὶ τὸν Φίλεπγπον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τὸν ἀπολελειμμένον ἐπὶ φῶν 
πρωγμάτων, συνεχύϑη, τοὺς ᾿Ιεδαίαρ παρεκάλεσεν, ὑπετάγη, χαὶ ὥμοσεν ἐκὶ πᾶσι τοῖς δικαί. 
οἱις, συνελύϑη, χαὶ ϑυσίαν προσήγαγεν, ἐτίμησε, τὸν νεὼ, χαὶ τὸν «τόπον ἐφιλανϑρώπησε; Καὶ 
τὸν Μακχχαβαῖον ἀπεδέξατο, χἀτέλιπε ςρατηγὸν ἀπὸ Πτολεμαΐδος ἕως τῶν Γεῤῥηνῶν ἡγεβονίδῃν, 

Ἦλϑεν εἷς Πτολεμαΐδα" ἐδυσφόρεν ππερὶ των. συγθηκὼν οἱ Πτολεμαεῖς, ἐδείναζον γὰρ ὑπὲρ ὧν 
ἠθέλησαν ἀϑετεῖν τὰς διαςάλσεις. Προσηλϑὲεν ἐπὶ τὸ βῆμα Λυσίας, ἀπελογήσατο ἐνδεχομένως; 
συνέπεισε, ᾿χατεπράῦνεν, εὐμενεῖς ἐποίησεν, ἀνέζευξεν εἷς ᾿Αγτιόχειαν' οὕτω τὰ τῇ βασιλέως. τῆς 
ἐφόδου καὶ τῆς ἀναζυγῆς ἐχώρησε. ἐτῶν ὅς Ὁ ΘΝ τ τ 

᾿ τὰ “Ὁ ΄ ᾽ ρ Ν Ν ᾿1όδ Δ 7 ς -" “ ἘΤᾺ 

ΜΕΤΑ δὲ Τριετ χρόνον προσέπεσε τοῖς 'θρί τὸν ἰδόαγ, Δημήτριον τὸν τὰ Σελεύχου διὰ τῇ 
΄ , , 9 “ ν. “4 π᾿ ᾿ 

χατὰ Τρίπολιν λιμένος εἰσπλεύσαντα μετὰ πλήσες ἰσχυρδ χαὶ ςόλε, Κεχρατηκέναι τῆς χώρας, 
2 ΄ » ΄ : Ζ γος ἐπαγελόμενον ᾿Αντίοχον χαὶ τὸν τότε ἐπίτροπον Λυσίαν... ἔΑλχιμος δέ τις προγενέμενορ᾽ ἄρχιε- 

ες ΄ ρ᾿ ἴω. ΄ ’΄ ὦ ε “" Ν 

ρεὺς, ἑχεσίως δὲ μεμολυμμένος ἐν τοῖς τῆς ἐπιμιξίας χρόνοις, συννοῆσας ὅτι χαϑ' ὁντιναῦν τρόπον 
3 2) ) ᾿Ὁ ᾿ ΄ ΩΝ Ἁς Φ δ Ἔ ΄ » ΄ δ εὰ Δ Υ ᾿ς ν Ζ ᾿ οὐχ ἕξιν αὐτῷ σωτηρία, ὅδὲ πρὸς ἅγιον ϑυσιαςήριον ἔτι ππτρόσοδος, Ἥκε πρὸς τὸν βασιλέα. Δη- 

7 - ἈΝ ς Ὁ», : ᾿΄. ᾿ ϑ Ὁ ’ .- - ἌἌΥΖΝ -, δΦ ", εκ ᾿μήτριον πτρώτῳ καὶ ππεντηχοςᾧ χαὶ ἑκατοςῷ ἔτει, προσάγων αὐτῷ ςέφάνον χρυσοῦν χαὶ φοίνικα, 
«τρὸς δὲ. τότοις τῶν νομιζομένων ϑαλλῶν τῷ ἱερβ’ χαὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡσυχίαν ἔσχε. Καιρὸν 

δὲ λαδὼν τῆς ἰδίας ἀνοίας συνεργὸν, πτροσχληϑεὶς εἰς συνέδριον ὑπὸ τῷ Δημητρίου, χαὶ ἐχερωτη- 
ϑεὶς, ἐν τίνι διαθέσει. χαὶ βουλῃ καϑεςήχασιν οἱ ᾿Ιουδαῖοι.. πρὸς ταῦτα ἔφη, Οἱ λεγύμενοι τῶν 

Ἰδαίων ᾿Ασιδαῖοι, ὧν ἀφηγεῖται ᾿Ιόδας ὁ Μακχαξαῖος, “πολεμοτροφδσι χαὶ ςασιάζεσιν, ἐκ ξῶν.- 

ΧΥῚ. εἰληφὼς γεῦσιν] εἰληφὼς γευμα ΠῚ, 23) 44, 55» 71, 74) οὕτω τὰ---τῆς ἐφόδου] τως τὰ τῆς ἐφοδου τῇ βασιλεὼς τ, ὅ;, 64, οΥ. 
τοῦ, 243. Οοπρ. ᾿ ΑἸεχ. καὶ τῆ; ἀναζυγῆς] α τῆς 19, ὅ2, 64, 93. ἐχώρησε] εποι- 

ΧΙΧ. Καὶ ἐπὶ Βαιϑσέρᾳ] καὶ ἐπι Βαισεροις ΠΠ1, καὶ ἐπὶ Βαηϑ-ὀ ησὲ το. ο: 
᾿ το σουροις 4.4. ςς, 71) 74, 243. ΑΙά. καὶ ἐπι Βεϑσουρα 64, τοό. φρό- 
[ ϑθιον ὀχυρὸν] φρουριον ολίγον 11]. φρουριον οχυρων ὅδ. κχαὶ ἐτροποῦ- 1. Μετὰ δὲ] αὶ δὲ 44. Δημήτριον] Δημήτριος τΉ. τὰ Σελεύκε] 
ἰ τὸ] α καὶ 23ν 44, ςς, 71) 74, ἰοῦ, 243. (ὐοπΊρΙ. Αἰεχ. καὶ ἐκτροπετὸ ὁ τῇ Σελευχξ 19. κα Τῇ Κ ξ) δή. 

93. ροσέκρεεν] τροσέχρσὲν 1ο6. προσενέκρεσεν ΑΙεχ, ήλατ]ο- 111. τις τρογενόμενος} τις ττρογεγονως ΠΠ, τού. τις καὶ Ἰαχει- 
Ὑ58τ0} καὶ ἡλατίετο 62, ό4, 93. ΑἸά. ' μος προγεγονως τ᾿. τις ὃ καὶ Ιακειμος τορογεγονως 62... ἔς, ηἰῇ 1α- 

ΧΧ. εἰσέπεμψε] εἰσεπεμιπε ὅ4, 91. προσέπεμψε Οομρρὶ. χιμος,) 64. τις τροσγενομένος 74. τις καὶ Ιακημος τρογεγονως 93. 
ΧΧΙ. τὰ μυςήρια] ρτατηϊτς, καὶ 92,.. Ῥόϑθοχος ἐκ τῆς] Ῥοδοκος μεμολυμμένος] μεμολυσμένος, “5, τοῦ, μετεμολυσμενος 62. μεμο- 

εἷς τῆς 52. Ῥολοκος ἐκ τῆς ςς. ἀνεζῳτήϑη δὲ] αϑὲς 5, 64,93. ΑΙεχ. λισμέενος 93. ἐν τοῖς τῆς ἐπιμιξίας] ἐν τοῖς τῆς ἀμιξιας ΠΙ, 23, 44, 
εζητηϑητιοό. καὶ κατελήφϑη] α καὶ 23, 93. καὶ κατελειφϑὴ 64. κα, (ςς. ἴςγ. αμαξιας) γ1, 74, τού, 443. Οοιηρί. συννοήσας ὅτι] 
ΑΙά. καὶ κατεκλείσϑη!] καὶ ἐξεκλεισϑὴη 19, ὅς, 64. ΑἸά. κα 23. λότι 93. 8δὲ πρὸς ὅτο. δὰ ἤη. ςοπ|.] καὶ οὐκ ἄλλο ἐρὶν αὐτῷ ἐγγί- 
ἐξεκλεισϑὴ 93. καὶ κατεσχισϑη τοῦ. σαι πρὸς ϑυσιαςήριον τὰ ἁγιάσματος 6 Οὐάΐςε8 ϑειρ!!. πρὸς ἁγιον] 

ΧΧΙΠ]. τοῖς ἐν Βαιϑσέρᾳ] τοῖς ἐν Βαιϑσουροις 23, 44, ξς, 62, 71, προς τὸ αγιὸν 23, 445) ξξ, 62, 64, γ45 93, τού, 243. Οοπιρὶ. Αἴεκ. 
74..243. ΟΟΠΊΡΙ. ΑΙεχ. τοῖς ἐν Βεϑσουροις ,«ἴο6.. δεξιὰν ἔδωκεν͵)͵ ἔτι τορόσοδος ετι ττροοδος το. ἔτι τορόσοδοι ΑἸεχ. 

Ιν. κε] ηλϑὲν ΠῚ, τοό. σπρώτῳ---ἔτει] ὡς τρωτα κα! ἑκατοζε 
.ΧΧΠΙΠ. Μετέλαξεν] - γνες ὁᾳ. ΑΙά4ά, τὸν ἀπολελειμμένον] τὸν καὶ τπεντηκοςου ετους 23. ὡς ἑκατογῷ πεντηκογῷ τσρώτῳ ἔτει 44. 

ἀπολελυμένον τοό. ἐπὶ τῶν πραγμάτων] ἀπο των πραγμάτων το6. κ, ουπὶ ἰηπϊεγπηθά. 71, ὡς τρωτω καὶ ἐκατόςω καὶ τοεντηχογω ἔτος τού. 
συνεχύθη] συνελυϑη.62, 93. συνχυϑὴ τοῦ. ὑπετάγη] ῥγβϑτηϊί. χα ΑἴἷἊχ. ὡς πρώτου καὶ πεντηκοςξ καὶ ἕκατος ἔτους ΟοιηρΙ. τρώτῳ 
1ο6. συνελύϑη) συνεληλυϑὴ (Ής) 22. τὸν νεὼ] Ἐὰ, ῬαγΓ, εχ κο- καὶ τοεντηχοςῷ} Ργϑ πη. ὡς 74,243. προσάγων αὐτῷ] προσαγάγων τηδηδ᾽ μΑρεῖ τὸν γεῶν. καὶ τὸν τόπον ἐφιλανϑρώπησε] κα 71. αυτὼ το, 23, 55. χρυσῶν καὶ φοίνικα] καὶ 'χρυσφυν φοινικά ὅς, 6ᾷ, 

ΧΧΊΝ, ἀπεδέξατο) ὑπεδέξατο 44. ἐπεδέξατο ΑἸεχ, κατέλιπε 93ν 1οό. ρὸς δὲ τότοις} και ττρος τᾶτοις 62, 64) 93. τῶν γομ!- 
ςρατηγὸν] κατελιπεν αὐὔτον φράτηγον 52. ἕως τῶν Γεῤῥηνῶν] εωὡς τῶν ,φομένων] τοις νομιζομιενοις ΠΙ. τον νομιζόμενον 62. ϑαλλὼν) ϑα- 
Γέννηρων 11]. «εὡς των Γερρηγων 44. εως τῶν Γεραρηρων ςς, ἕως τῶ λονόλ. καὶ τὴν ἡμέραν) τὴν μὲν ἡμέραν 62, 64, 93. συχιᾶν 
Γεριγὼν τ. ᾿ ἔσχε] ησυχίὰν ἡχὲν 93. ᾿ ΧΧ, ἐδυσφόραν] εδυσφορεε τιο6. περὶ τῶν συνθηχῶν] ὑπὲρ τῶν ν. Καιρὸν δὲ] ἰδὲ ΑΙ4ά. λαξὼν] Ἐ ὁ Αλκιμὸος ό2,93.  Αλ- 
συνϑηχῶν ΟΟτρῖ. Α]οχ. οἱ Πτολεμαεῖς} ἡ Πτολεμαις τοό. ἐδεί. χιμος 64. τῆς ἰδίας ἀνοίας] της διάνοιας, ἢ μαλλον αἀνοιας ((ο) 71. 
ναζον γὰρ ὑπὲρ ὧν] εδειναζον υπεραγαν το, (όα. ἔτ. ἐδυναζον)ὴ 64, φγαιτηῖεῖ. ὃ Ὁ3. προσκληϑεὶς} προσκολληϑεις 64. καὶ βελη καϑε- 
93. εδειναζον γαρ ὑπὲρ Ιαδαιων 4.3. ἐδειναζον γαρ υπεραγαν ςς. κεήκασιν] καὶ ἐπερωτηϑεις ἐν τιν! καϑερηκασιν 19. χα! βουλη καϑερη- 
α ὑπὲρ ὠν΄ τού. ἐδαλίαζεν γὰρ ὑπὲρ ὧν ΑΙεκ. ἠϑέλησαν) ηϑελησεν, καν 23» δξ. 
44. ὑπερηϑίλησαν τοό. ἠθέτησαν ΑΙά, ἀϑετεῖν τὰς διαςάλσεις] ΟΥῚ, Οἱ λεγόμενοι] οἱ δὲ γενομενοι 23. Αἰά. ᾿Ασιδαῖοι) Ασιδέοι 
αϑέτησαι τας διαςάσεις το, 6, 93. αϑετειν τὰς διαςασεις 23, τοῦ. τού. ὧν οἰφηγεῖται] ὧν ἐφηγειτὰι 23,939. ὁ Μακκαθαῖος] 1 ΧΧΥῚ. τροσῆλϑεν) προῆλθεν 93. φπελυγήσατο ἐνδεχομένω) ὃ και. Μάκκαξαιος :74, τού. Ῥγαετηῖτ. καὶ ΑἸά. πὐυλεμοτροφὰσι] 
οπελογησατὸ ἐνδέχομενος 64. ἀπτλαγισάτο ἐνδεχοβενος τοῦ. οἰἶπελο- πολεμουσι το. εὐγαϑείας τυχεῖν] εὐυςαϑειν καὶ ησυχαξειν {ξ.“ ευγὰ- γίσατο ἐνδεχομένως Οογαρί., κατεπραῦνεν} ῥτεαπηῖτι, καὶ τού. ΑἸἰέχ, ϑια ς τύχειν 74. ἘΣ τον ἢ 
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τες: τὴν βασιλείαν εὐςαϑείας τυχεῖν. “Οϑεν ἀφελόμενος. τὴν 'προγονικὴν δόξαν, λέγω δὴ τὴν οἶρ- 

χιερωσύνην, δεῦρο σῦν ἐλήλυϑα, Πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων τῷ βασιλεῖ γνησίως φρονῶν, 

ῥούσερον δὲ χαὶ. τῶν ἰδίων. πολιτῶν ςοχαζόμενρε' τῇ, μὲν γὰρ τῶν προειρημένων ἀλογιφίᾳ τὸ σύμ. 
σαγιήμῶν γένος ἐἰ μιχρῶς ἀκληρεῖ, Ἕχαςα δὲ τέψων. ἐπεγγωχὼς σὺ βασιλεῦ, χαὶ τῆς χώρας καὶ 
τὸ περηςαμένου 'ψένους ἡμῶν προνοήδητι, χαϑ' ἣν ἔχεις. πρὸς ἅχαντας εὐχπάντητον φιλαγϑρω- 

πίαν..ὅ ̓ Αχρι γὰρ Ἰόδας «τερίοςιν, ἀδύνατον εἰρήνης τυχεῖν τὰ πράγματα. Τοιάτων δὸ ῥιϑέν: 
τῶν ὑπὸ: τούτου, ϑᾶτ]ον οἱ λοιποὶ φίλοι δυσμενῶς ἔ Ἔχῦτες τὰ πρὸς τὸν Ιδδαν ππροσεπύρωσαψ. τὸν 

,Προσχαλεσάμενος᾽ δὲ εὐϑξως Νιχάνορα τὸν γενόμενον ἐλεφαντάρχην, χαὶ φρατηγὸν 
ἀναδείξας τῆς ̓ Ιεδαίας, ἐξαπέςειλε, Δὲς ἐντολὰς, αὐτὸν μὲν τὸν ᾿Ἰόδαν ἐπανελέσθαι, «εὲρ δὲ σὺν 

ὃ 0.0 - ᾿ χω] 9 7 ΤΩ ΠῚ . ρῷ “ 

αὐτῷ σχορπίσαι, χατάςησαι δὲ "Αλχιμον ἀρχιερέα τῷ μεγίςε ἱερδ, Τὰ δὲ ἐκ τῆς Ἰαδαίας. σεν 

φυγαζευχύτα τὸν ᾿Ιόδαν ἔϑνη συγέμισγον ἀγεληδὸν τῷ Νιχάνορι, τὰς τῶν ᾿Ιβδαίων ἀτυχίας. χαὶ 

συμφορᾶς, ἰδίας εὐημερίας δοχᾶντες ἔσεσϑαι. ᾿Αχόσαντες δὲ τὴν τ Νικάνορος ἔφοδον καὶ τὴν 
ΟΣ, ῃ ρ" 3 ϑι “" ΄ ω ’ “- 

ἐπίϑεσιν τῶν ἐσνῶν, χαταπασάμενοι γῆν ἐλιτάγευον τὸν ἄχρι αἰῶνος συςήσαντα τὸν ἑαυτῇ λαὸν, 

τ τὸν ᾿Ιδδαν] κα οὐτὰ ἱπιειτηεα. 71. 

. ἀεὶ δὲ μετ᾽ ἐπιφανείας ἀντιλαμξαγόμενον τῆς ἑαυτῇ μερίδος. Προςάξαντος δὲ τῇ ἡγεμένε, ἐχεῖ- 

εν εὐϑόως ἀνέζευξαν, χαὶ συμμίφγουσιν αὐτοῖς ἐπὶ χώμην Δεσσαδ. Σίμων δὲ ὁ ἀδελφὸς ̓ 16δά 

συμδεξληχὼς ἦν τῷ Νιχάνορι, βραχέως δὲ διὰ τὴν αἰφνίδιον τῶν ἀντιπάλων ἀφασίαν ἐπ]αικώς: 
Ψ ες 3 ΄ ἃ ξ΄ ΡῚ ᾽’ ων [ΩῚ “-ο 

Ομ δὲ ἀχέων ὁ Νιχάγωρ ἣν εἶχον οἷ περὶ τὸν ᾿Ιόὅδαν ἀνδραγαθίαν, χαὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ τῆς σα- 

φρίδας ἀγῶσιν εὐψυχίαν, ἐπευλαξεῖτο τὴν χρίσιν δ αἱμάτων ποιήσασϑω. Διόπερ ἔπεμψε Πιο- 

σιδώνιον χαὶ Θεόδοτον χαὶ Ματ]αϑίαν, δδναι χαὶ λαξεῖν δεξιάς. Πλείονος δὲ γενομένης περὶ τἄ- 
9 “ ς Ζ΄ ρο - ΄ ΄ 

τῶν ἐπκισχέψεως, χαὶ τ ἡγεμόνος τοῖς πιλήμεσιν ἀνακοινωσαμένου, χαὶ φανείσης ὁμοιψήφου γνώ- 
2. | ; φρο ᾿ 3 » ο 

μηςν ἐπέγευσαν ταῖς συνϑθήχαις. -᾿Ἑτάξαντο δὲ ἡμέραν ἐν ἧ χατ᾽ ἰδίαν ἥξουσιν εἰς τὸ αὐτό" χαὶ 
προῆλϑε, χαὶ παρ᾿ ἑχάςε διαφόρους ἔϑεσαν δίφρους. Διέταξεν ᾿Ιόδας ἐνόπλες ἑτοίμους ἐν τοῖς 

τε Νικάνορος ἐφοδὸν 19, 62, 64, 93. καὶ τὴν ἐπίϑετιν] α τὴν 44. 

τῶν ἔϑνων) α τῶν 190. καταπασάμενοι γὴν] κατασπάσμενοι γὴν 6. 

Αἴεχ. ἐλιτάνευον] ελιτανευσαν 111, τοό. ικέτενον 19, ὅλ, ὅς, 93. 
τὸν ἑαυτῷ λαὸν] τον ἀντ λαον [Π|, τού. 

ΥἹΙΙ. λέγω δὴ] λεγων δὴ 111. 71. λέγω δὲ τοῦ. Οοπιρί. τὴν 
ὠρχιρωσύνην)] 71. δεῦρο νῦν] δεντερον νυν 1Π1|, 62, 64, 93. δευρο 
δϑευτερον νυν 43: ᾿λήλυϑα] ἐληλυθὼς ς2. 

ὙΙἼΙΠΙ. ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων} ὑπο των ἀνηκοντῶν ὃς. γνησίως φρο- 
νῶν] πλουσίως φρονων το6. δεύτερον δὲ καὶ] α δὲ καὶ )γ1. καὶ τῶν ΧΥῚΙ. τῷ ἡγεμένου] τα ἡγεμόνος 62, 64, 93, τοό. ἐκεῖϑεν εὐὖ- 

ἰδίων πολυτῶν] καὶ τῶν ἡμετέρων πολιτῶν 10, 62,64,93. ἰδίων πολιτ. ϑεέως] ττ. 19, ὅξ, 64, 93- εἐκειϑὲν δια ταχους 23. ἐκειϑὲν μὲν εὐϑεως 
εοχαζ.} ἡμετερὼν τοχαζομενος τσολιτων 23. οχαζόμενος] ξῦχα- 44. κευϑέως 71. ἀνέζευξαν] αναζευξας 1Π1, 23, 44, ξς, 71ν 74, 
σαμένος 111. σχολαζομεένος 93. Οὐρὶ. τῇ μὲν γὰρ] τι μὲν γαρ τού, 243. Οοπρὶ. ργζηντι. δια ταχους 19, ὅ4, 93. καὶ συμ- 
.33. “μεν ό3, 64. 93. τῇ μὲν γὰρ ἃς: τὰ Άπ. εοπ!.] ὥ ὥσπερ σύμπαν μίσγεσιν αὐτοῖς) συνμισσει αὐτοῖς 1Π1. συμμίσγει αὐτδὶς 43, 44) 74) 
τὸ γένος ἡμῶν ἐχ χαϑαρῆς ἀἰναιτίας ἵρησιν ἐν ϑορύξῳ 4 Οοάϊςε5 δεγρ!, τοὔ, 243. Οοπιρὶ. καὶ συμμίσγει αὐτοῖς ςξ, 71. ἐπὶ κώμην] ἐπι 
ῇς, οὐπι αἰτίας ρίὸ ἀναιτίας,  Οοὐϊοεβ δεγεῖ.ς ἀλογιςίᾳ] αλογιςα κωμῆς ὅς, 64. (93. εχ οοπ.)} δΔεσσαΐ] Λεσσαδ, 44, δ: τού, 241. 
43. οὐ μῆκῥο! ἀΛΗδΕΙ οὐ: μιχρως ἀκληῆροι γᾷ, οὐ μικρος ἀκχλῆᾶραὰ Διεσσαῖς ςς. Λεσαξ 71) 74. Δεσσασαὰ ΑἸά. ΄. 
93.. : ΧΥ͂ΙΙ. Σίμων δὲ} δὲ γι. ὁ ἀδελφὸς} α ὁ ὅΔ. Ἰ1ὅ6δαὰ τὐμᾶὶ: 

ΕΧ. καὶ τῆς χὐραι α.71- δληκὼς ἦν] Ιουδου συμξβεδληκοσιν 43. Ιουδα συγχκεκλόικως ἦν τοῦ. 

τῳροιγαμένον γένους 10. κα Χᾶΐ 71: βραχέως δὲ] βραδεως δὲ 1Π]|, ς ς, γ4, τού, 243. βραδεως το, 44, 71: 

πορονοησαντι 23. πρίων (4ς) τού. καὶ βραδέως 62. καὶ βραχεως 64,93. δὰ τὴν αἰφνίδιον] α δια 44 

καὶ τὰ πεεριϊςαμένου γένους] καὶ τὰ 
τρονοήϑητι]} τοροσνοηϑητι ΠΕ. 

καϑ᾽ ἣν ἔχεις δζο. δὰ ἤη. 

᾿ Οὐομηρὶ. 

σοοη. ἡ ιαᾳ 71. τ 

Χ. ἔΑχρι γὰρ Ἰώδαε] εἰ ψὰρ ἴαϑας γι. 
93." αμδύνατον] Ἔ ἐσιν δά. 

ΧΙ. Τοιέτων δὲ} τοιατον δε 93. ΠΝ δὲ---τέτε] ὅτε καὶ αὐὖ- 

τὸς ἕτωρ ἄρξατο λαλῆσαι περὶ αὐτῷ 8 Οοαϊοεβ ϑεγριϊ. “Γοιάτων δὲ--- 

οἱ λοιποὶ φίλοι] οἱ λοιπσι φυλοι 68. 

τρεσατύρωσαν] ῥταιτοῖττ. καὶ ετέροι κατ᾽ αὐτῷ εἰπόντες (ειποντες εχ 
ἐοπϊοξιυγα) γ1. διεπυρωσαν τοό. 

ΧΙ]... Προσκαλεσάμενος δὲ} πρὸ ἰρηβ μένος δι ΗΙ, 23. προχειρι- 

σαμενος δὰ 2, (ς ς. υἵἱ νἱάεευγ, ἴοτ. προχειροσαμενορ) όᾳ, 93. τού. καὶ 

προκαλεσάμενος 71. εὐθέως Νικάνορα) ὁ Δημήτριος Νικανορα εν- 

ϑέεὼς 10, ὅ2,. 93. Ργαταῖτι. ὁ Δημήτριος 64. κευϑέως 71. εὐθέως τὸν 

Νικάνορα ΑΙεχ. τὸν γενόμενον) τον δε γενομᾶνον 62. κα 71. ΤῸΝ λε- 

γομένον τιοό. ἐλεφαντάρχην] α 71- καὶ ςροτηγὸν} α καὶ 71. 

ΧΙΙΠΙ. Δὲς ἐντολὰς] δας ἐπιξολας 1Π],᾿ 52, ό2, 71, 93, τού, 243. 

ἐπανελίσϑαι] ελεσϑαι το, 62. . τῷ μεγίςε ἱερὰ} τα μέγα» 

λου ἱέρον 23. 

ΟΕ ΣΙΝ. Τὰ δὲ--τὸν Ἰῴδαν]. οἱ δὲ ἐπι τῆς Ἰουδαίας πιρυγαδευκοτει 

τον ἴπδαν 44, ς2, 71» 74. 1ο6, 243. Τὰ δὲ ἐχ τῇς] οἱ ἱ δὲ ἐπὶ τῆς ΑἸά. 

περυγαδιυκότα) πιφευγοτα .4- ἔϑνη συνέμισγον} οἱ δυνεμισγων 

τοό. τὰς τῶν ᾿Ἰεδαίων] α τας τοό. . ἀτυχία;}. ἀκαιρίας ό, όᾳ, 

93. ἰδίας εὐημερίας] ιδιας καὶ ἡμτνὸ ιρ. 
κουνταῦ ἐρισϑαι ςς.. 

Χν. ᾿Ακάσαντες δὲ---ἔφοδον] ἀκουσαντες δ. οἱ ΞΡ τὸν ΠΝ ΚΒι 

νοι. Υ. : 

Ἰώδϑα 1 ργαπύτι. ὁ 2, 

. δωῶντες τωνα: δο-. φρε.} ἐϑέσαν διαφορὰς ό4.. 

ἐνόπλους ἑτοίμους} εν ὁπλοις ἀννω τὸ 

γ1. Οὐ}. 
ΧΥΤΠ. Ὅμως δὲ ἀκέων] α δὲ 64, 93. ὁ ὁ Νικάνωρ] ῥγρεπηϊς. καὶ 

τοό. οἱ πρὶ τὸν Ἰἰώδαν) κα 71. καὶ ἐν τοῖς --εὐψυχίαν] α συπν ἰη- 
τεττηδα. 71. ὑπὲρ: τῆς πατρίδος] σέρι τῆς σατριδος 11], 44. 55, 74. 
τού. Οομρί. ὠγῶσιν εὐψυχίαν) αγωσιν ἐμψυχιαν 93. ὠγῶσιν ἐὐ- 
τυχίαν Οοπιρὶ. ἐπευλαξεῖτο τὴν κρίσιν] υπευλαθειτο τὴν κρισιν 11], 

44, 74, 93. τοό, 243. Οοπιρὶ. υπευδλαξητο (0) 62. 
ΧΙΧ. Διόπερ ἔπεμψε] διο παρέπεμψε 414. διο μετεπέμψατο ςς: 

Ποσιδώνιον) Προσειδωνιον όΔ. «ρὸς ηδόν. (ἔς) 93. 
και Ματϑιαν 44, 74. Οοπιρὶ. κα 71. καὶ λϑξον οὐϑο λα δεξιας 
23. .λ Χᾶι λαβεῖν γι. 

ΧΧ. καὶ τῷ ὦ ἡγεμόνος} καὶ τε. εὐνομνοὼν 1Π|,44) ς4,γ4, 243. χαὶι 
τῇ γενομένου τοό. καὶ τῷ ; ἡγεμόνος--τγνώμης κ οσπη ἰπϑαγπιδάι γ1) 
ὁμοψήφου γνώμης] ομοιοψηφε συγνωμής 11], 44,243. ομοίψυχε γνωὴ 

μῆς το, ὅχ, 93. ομοιοψνχου συγίνωμης 74. τοῦ. τι 
ΧΧΙ, ἜἘταξαννο δὲ) ἐταξαν δὲ 19, 93. εταῖξε δὲ ὅ5, 64. . ἡμέ- 

ραν ἐν ἢ] ῥργαιβπε, καὶ ὅ4.ἁ εἰς τὸ αὐτό] “4 τουνο 64. καὶ προ. 

λ96} καὶ ϑροσηλϑεν 23. Οὐπιρί. ’ καὶ παρ᾽ ἑκάρου}] αὶ καὶ 23) 44. 

ςς,. ὅκα, γ1, 74, 93» τού, 243. Οὐπηρί. βεδεῖ καὶ ἴα ομαγβέξ, τοίμοτε 

ΑΙεκ. . διαφόρας] διφραξ 111,..4..71, τού, 243: ὥρθαρὶ, “διαφραξιρ 
19... δίφρος 33,.558. . διαφραξεις δ 93. διαφραξ: 4 ἴϑεσαν δέ 

ΟΧΧΙΙ. Διώαξεν, Ἰωδ.] καὶ διταξιν μι 43. διέταξε ΓΝ ὅ4. 
Ἔ εεναν 63, 4, 93. ἐνττὸϊρ 

49Ὁ 
- 

καὶ Ματ]αϑίαν] 



ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β: 

ἐπικαίροις τόποις, μήποτε ἐκ τῶν ππολεμίων αἰφνιδίως χακουργία γένηται" τὴν ἁρμόζουσαν ποι 

ἥσαντο χοινολογίαν.. Διέτριδεν δὲ ὁ Νιχάνωρ ἐν “Ἱεροσολύμοις, χαὶ ἔκρατῆεν ὑϑὲν ἄτοπον- τὲς δὲ 
συναχϑέντας ἀγελαίας. ὄχλες ἀπέλυσε. Καὶ εἶχε το ̓Ιόδαν διαπαντὸς ἐν προσώπῳ, ψυχικῶς 
τῷ ἀνδρὶ ποροσεκέχλιτο. . Παρεχάλεσεν αὐτὸν γῆμαι χαὶ παιδοποιήσασϑαι’ ἐγάμησεν, ΑΜ 

σεν, ἐχοιμώνησε βίθ. ὋὉ δὲ ΓΑλχιμος συνιδὼν τὴν πρὸς ἀλλήλες. εὔνοιαν χαὶ τὰς γενομένας συν»- 

ϑήχας, ἀναλαδὼν ἧχε πρὸς τὸν Δημήτριον, χαὶ ἔλεγε: τὸν Νιχάγορα ἀλλότρια φρονεῖν τῶν πραγ-᾿ 
ρφ ᾿ ᾿ ’ ᾿ ϑ ἘΕῚΣ “ μάτων". τὸν γὰρ ἐπίδαλον τῆς βασιλείας ᾿Ιόδαν διάδοχον ἀναδέδειχεν ἑαυτῇ, Ὃ δὲ βασιλεὺς ἔχκ- 

ον μ᾽ “ . “2 . Ν. ὔ. “᾿ὺν ᾿ » ϑύυμος γενόμενος, χαὶ ταῖς τ παμπονήρου ἐρεϑ ισϑεὶς διαβολαῖς, ἐγραψε Νιχάνορι φάσχων, ὑπὲρ 
δῷ δ ΄ : νι, Ξ ρϑ : ϑ “ - ᾿ μὲν τῶν συνθϑηχῶν βαρέως φέρειν, κελεύων δὲ τὸν ΜΜαχκαξαῖον δέσμιον ἐξαποςέλλειν ταχέως εἰς 

ῪἿ ἥ νον ὃ ΄σ. Ν ΄ »» , ᾿Αγτιόχειαν. Προσπεσόντων δὲ τότων τῷ Νιχάνορι, συγεχέχυτο χαὶ δυσφόρως ἐῴερεν, εἰ τὰ ὃὶ- 
ὅ.: Ζ΄ 2 ΔΑ. ΚὉ “ὋΦ 39 ΄ ἐςαλμένα ἀθετήσει μηδὲν τ᾿ ἀνδρὸς ἡδιχηχότος. ᾿Επεὶ δὲ τῷ βασιλεῖ ἀγτιπράτ]ειν ἐχ ἦν, εὔχαιρον 

τῇ ἤ τ᾽ ἐπιτελέ Ὃ δὲ Μαχχαξαῖος αὐςηρό διεξά ἰδὼν τὸ 
ἐτήρει ςρατηγήματι τῦτ᾽ ἐπιτελέσαι. Ὃ δὲ Μαχχαξαῖος αὐςηρότερον διεξάγοντα συνιδὼν τὸν ᾿ ᾿ ΕΝ . 9.’ ΄ - 3 “΄ ᾿ ; ν Νιχάνορα «πρὸς αὐτὸν, χαὶ τὴν εἰδισμένην ἀπάντησιν ἀγριωτέραν ἐσχηχότα, νοήσας οὐχ ἀπὸ τοῦ 

ζ΄ Ν ᾽ ΄ - -. ΄ ». 2, ν΄ “᾿ ν ε Ν , Ἢ Ἴ: βελτίςου. τὴν αὐςηρίαν εἶναι, ςυςρέψας ἐκ ὀλίγες τῶν περὶ ἑαυτὸν, συνεχρύπ]ετο τὸν Νιχάνορα. 
ἣ [ [ν 7 “»“,. 5 ις ϑ ΄ 7 5 εν . ᾿ Συγίνδς δὲ ὁ ἕτερος ὅτι γενναίως ὑπὸ τῇ ἀνδρὸς ἐςρατήγηται, «παραγενόμενος ἐπὶ τὸ μέγιςον χαὶ 

Ὡ Ἐξο ἮἷΝ Ὁ. δὲ. δ΄ “ Ὁ ν' ϑηχέ ϑυσί τς Σ χέλεὶ ὙΡΞΕ. δι δό ἮΝ ΜΝ ἅγιον ἱερὸν, τῶν ἱερέων τὰς χαϑηχᾶσας ϑυσίας προσαγόντων, ἐκέλευσε «παραδιδόναι τὸν ἄνδρα. 
“ ΝΝ δς ΄ εν ΄ ͵ »" 2. »΄κ ε ζ΄ 7 ἡ τ ᾿ Τῶν δὲ μεϑ᾽ ὄρχων φασχόντων μὴ γινώσκειν πποῦ ποτ᾽ ἐςὶν ὁ ζητέμενος, ἸΙροτείνας τὴν δεξιὰν 

: ρ ᾿ : Ν᾿ 3 ΄ »" “ “Ὃ . εἰς τὸν γεῶ, ταῦτα ὥμοσεν, ᾿Εὰν μὴ δέσμιόν μοι τὸν ᾿Ιούδαν πταραδῶτε, τόνδε τοῦ Θεοῦ σηκὸν 
ὡ , ΗΝ ἿΝ, ι »,’ φ ΚΝ. ΕΝ » υ9 ν᾿ ᾿ , ο ϑ . εἰς πεδίον ποιήσω, χαὶ τὸ ϑυσιαςήριον χατασχάψω, χαὶ ἱερὸν ἐγταῦϑα τῷ Διονύσῳ ἐπιφανὲς 

7΄ ᾿᾿ 39 Ὅ.0 φρο. ᾽΄ ἣν ρὸ ἀγαςήσω. Τοσαῦτα δὲ εἰπὼν ἀπῆλθεν" οἱ δὲ ἱερεῖς προτείναντες τὰς χείρας εἰς τὸν δραγὸν, 
3 “. ὃν δὶ “ΠΝ ες “ τος οὐ 9 ᾿ς πλὴν "- λέ ᾿ Σὺ Κύ ἐς ἐῶ Δ (δ ἐπεχαλθντο τὸν διαπαντὸς ὑπέρμαχον τοῦ ἐὔγους ἡμων, ταῦτα λέγοντες, Σὺ, Κύριε, τῶν ὅλων 

- 
͵ 

τα τε ἐπιτελεσαι 62. 
ΧΧΧ, Ὁ δὲ Μακκαξαῖος] -Ἐ ὃς 93. αὐφηρότερον διεξαγοντα] 

κα διεξαγοντα 19, 62, 93. αὐυρςηροτερὰ διεξαγοντα τοῦ. αὐρςηρότερον 

΄ ἐπικαίροις} ἐκεῖ τοῖς ἐπικαιρρις ς2, τοό. τόποις] α τοῦ. ὠήποτε ἐκ 
τῶν] Ργϑεπηιῖιῖ, τὸ τοό, κακαργία γένηται] κακεργιας γένηται 9. 
τὴν ἀρμόζεσαν] τὴν τοροσηκεσαν ς2. - ἐποιήσαντο] ἐποιήσατο χοῦ. 

ΧΧΠΠΙ. Διέτριδεν δὲ] α δὲ 44, ς ςν» 62, 74, 93, τού, 243. Οομρρὶ. 
ΑἸ4. Βαθεῖ δὲ ἴῃ οπαγαέξ, πιΐπογε ΑἸεχ. ἐν Ἱεροσολύμοις] εν Ιερεσα- 
λημ 64,93. καὶ ἔπρατῆεν] καὶ ἐπρατῆον 64. ἀγελαίους} ἀγελεους 
ακερεως (ςοῖτ. Του ηά. τη. ακεραιὼς) 23. αἀπελαιους 243. ὄχλους 
ἀπέλυσε] α οχλες 71. , 
ΟΧΧΙΝ, Καὶ εἶχε] ἐνχὲν δὲ 232. ψυχικῶς} ρῥγαπηῖι. καὶ 62. 

“προσεχέκλιτο) προσέκχοιτο 10, 62, 64, 93. Α]ά. προσεχεκλῆτο 71, τού. 
ΧΧΝ. Παρεκάλεσεν) τταρεκάλεσεν δὲ 23. Οὐοπιρὶ. ργβαντῖ. κὰι 

62. καὶ ταιδοποιήσασϑαι] και ταιδοποιησαι 74. ἐγάμησεν δες. 
δὰ ἤπ. σοπ|.} α 71. 

ΧΧΥῚ. Ὁ δὲ ΓΑλκιμος] ἐδὲ Αλκιμος γ1. συνιδὼν τὴν] ἰδὼν τὴν 
ὅ4. εὔνοιαν] - τὰ τε Νικανορος και τε ἴπαδα το, 62, 64,93. ἄνα- 
λαξὼν ἧκε] λαύων ἡκὲν 1Π], ςς. λαξων ηλϑὲν 23. α αναλαξων 44. ἧκε 
λαϑὼν ς2. ηκε λαξων γ1, 74) τού. Οορί. τῶν τρραγμάτων] τῶν 
πεπραγμένων τ9, 62. ργαπΥϊι. περι 23. ΟοπηρΙ. τὸν γὼρ ἐπίδελον] 
λεπιδελὸν 71. τῆς βασιλείας} - αὐτῇ 44, ξς, 74. ΟομπΊρὶ. ΑἸεχ. 
α 71. ἑαυτῷ ΑΙά. Ἰώϑαν διάδοχον) [Ιεδαν αὐτε διαδοχον 43, τοῦ. 
ἀναδέδειχεν ἑαυτῇ} ἀπεδειξεν ΠῚ. ανεδειζεν ἕαυτα 10, 64. κα ἑαυτα 
23, 44. ΑΙεχ. ἀνεδειξεν ςς, 71, 745) τού, Οομῃρὶ. ΑΙά. ἄνεδειξεν αυ- 
τῇ 62. εδειζεν αντον 93. ᾿ 

ΧΧΝΊΙ. Ὁ δὲ βασιλ.--- γενόμενος καὶ γενομένος ὁ βασιλευς ἐκϑυ- 
μος 19, Ὅὅ2, 93. καὶ ταῖς τὰ τοαμπονήρε) και ταις τὰ τονηρου 10, 
62, 64, 93. ἐρεϑισϑεὶς διαξολαῖς] τ. 43, ς ς. Οοπιρὶ. Αἰεχ. διαξο-. 
λου ἐρεϑισϑεις τοό. ἔγραψε Νικάνορι] ἔγραψε τω Νικανορι 23, 62, 
93. φάσκων] ροηΐϊ ροίξ συνϑηχῶν ΑΙεκ. κελεύων δὲ] κελεύειν δὲ 
93. δέσμιον ὅς. δὰ ἢπ. οοῃ,. δέσμιον προς ἀντον δέσμιον εἰς Αντι- 
ὀχειῶν ἀπορειλαι ταχεως 74. ταχίως εἰς ̓ Αντιόχειαν] εἰς Αντι- 
οχείαν ταχέως 44, ςς, τοό. (μηρί. ΑἸεχ. ταχεως εἰς τὴν Αντιοχειαν 
όὅ2, 93. ταχέως 71. 
ΟΧΧΥΠΙ. τότων τῷ Νικάνορι] τὸν Μακκαβαῖον τὸ δὲ Νικάνορι 
(ἢς) 62. καὶ δυσφόρως ἔφερεν] καὶ βαρεως ἔφερεν 19, 62, 64. και 
βαρεος ἐφερον 93. δυσφόρως] δυσχερρως (οοῖτ. 4 τι. ἴξο. δυσχερως) 
232. εἰ τὰ διεςαλμένα εἰ τα διενταλμενα τοό. ἀϑετήσει] αϑετη- 
σαι 93. ἀϑετήσειν τοό. μηδὲν τ᾽ ὠνδρὸς} μηϑὲν τὰ ανδρος 2. ..71. 
μηδὲν τα ανδρος 74.) τιοό. ἠδικηκότος] γι. ηδικηκοτα 93. 

ΧΧΊΧ. ᾿Επεὶ δὲ τῷ βασιλεῖ ἀντιπράτῆειν] επει δὲ αντιπρατῆειν τω 
βασιλεῖ το, 62, ὅ4. (93. ἴογ. ἐπὶ δε.) ἐτήρει ςρατηγήματι] εφητει 
ρατηγηματι 19, 62, ό4,93. τξτ᾽ ἐπιτελέσαι] τε ἐπιτελεσαι 11. 

διεξαγάγοντα Αἰεχ. συνιδὼν τὸν---ἀγριωτέραν] ἰδὼν τον Νικάνορα 
τὰ τρος αὐτὸν καὶ τσαρὰ τὴν εἰϑισμενὴν ἀπαντησιν ἀγροικότερον 10, 
93. ὥς, πἰῇ ἀγροικοτεραν, 62. ᾿Νικάνορα πρὸς αὐτὸν] Νικανόρα τὰ 
προς αὐτὸν ςς, 64, τού. ΑἸεκ. καὶ τὴν εἰϑισμένην] καὶ τσαρὰ τὴν 

Ἁ ᾿ 3 [4 λ Ν ᾽ δι ἃ ᾽ εἰϑισμεένην 64. καὶ τὴν ἡϑισμένην ΑἸεχ. καὶ τὴν εἰϑισμίνην---αὐ. 
σηρίαν εἶνα! ] αὶ οὔπιὶ ἱπίογπιεά, 71. ὀπαάντησιν ἀγριωτέραν) απαντη- 
σιν ἀγροικότερον 23. ΑΙεχ, ἀπάντησιν ἀγριώτερον 55») τού, απαντῆ-. 

σιν ἀγροικοτεραν 74. (Οπιρί. ἐσχηκότα) καϑερήκοτα ςς. κα 93. 
ἐκ ὠπὸ τα---εἶνα!] λ' οὐπὶ ἱπίογπγεά. ὅαά. συςρέψας] συνετρεψας 
(οοττ. ἔξο. τι. συνεχτρεψας) 23. τῶν τοερὶ ἑαυτὸν} των τερι αὐτὸν 
ςξ, ὅ2, 74) τού. (ὐοπ!ρὶ. Αἰεχ. τὸν περι εαυτον 93. συνεχρύπήετο) 

διεκρυπΐετο το, 62, 93. διεχρυπῆε 23, 64. συνετυπῆετο ς2. συνεκρυψε 
τοό.. ἧς 

ΧΧΧΙ. ὁ ἕτερος] ὃ ἐταιρος ό2. ὑπὸ τῷ αἰνδρὸς} υπὸ τ᾽ ανδρος 

55. Οοπιρὶ. . ἐρρατήγηται) ἐρρατήγετο (ἢς) 93. ἐπὶ τὸ μέγιρον 
καὶ ἅγιον) ἐπι το ἀγιον καὶ μεγιγον 44. ἐπι τὸ ἀγιον 71. ἱερὸν] 
λα 71. τὰς καϑηκέσας]}  καϑηκεσας 44. σαραδ᾽δόναι τὸν ἄνδρα] 
ταράϑδαναι τον ανδρα 64. . 

ΧΧΧΙΙ, μεϑ᾽ ὅρκων] α 71. φασχόντων] φησαντὼν 23. κα 71. 
ὧσὲ ποτ᾿ ἐρὶν ὃ ζητέμενος} τουτον λεγοντων 71. ᾿ 

ΧΧΧΠΙ͂, Προτείνας---ταῦτα αὶ οὐχ ἱπίοττηεά. 71. εἰς τὸν νε0}} 
ἐπι τὸν νεὼ 111, το. ἐπι τὸν νεὼν 62, 64. (93. οτ. των.) τανταὰ 

ὥμοσεν] τγ. 44, ς ς» τού. Οὐοπιρὶ. ΑΙεχ. αν μὴ] κα μη 93. θέέσ- 
μιόν μοι] ττ. 93. τόνδε τὰ Θεξ] τονδὲ τὸν τὰ Θεὲ 44, 74» 93» τού. 
(πρὶ. ΑΙά4. ΑΙεχ. α 71. σηκὸν εἰς τοεδίον] οἶκον ἐσοπεδὸν 10, 62, 

ό4. (93. ἴοτ. εἰσοπεδον.) σῆκον ἰσοπεδὸν 23. ναον εἰς: πεδίον ς2, τοῦ. 

γνᾶον εἰσοπεδὸν ςς. τὸν ναὸν ὅτον (0) εἰς τσεδιον γ1. οἰκὸν εἰσοπεδοὸν 

93. οἶκον εἰς τεδίον ΑἸά. καὶ τὸ ϑυσιαςήριον κατασκάψω] κα 71. 

α τὸ Οοπιρί. καὶ ἱερὸν ἐνταῦϑα] αὶ ἐνταυϑα 7:. τῷ Διονύσῳ] τω 
Διανυσω 1Π1. τῶν Διονυσω 62. ἐπιφανὲς ἀναςήσω] ἐμφανες ἀναςη- 

σω όᾳφ. , επιφανες 71. ᾿ 

ΧΧΧΙΝ, Τοσαῦτα δὲ] α δὲ 62, τού. ,. 71. ἐϊπὼν ἀπηλϑεν] ΙΝ 
προτείναντες} Ροηΐϊ ρο ἥρᾶνον 71. Ὀἷδ ἐοτίρι. 93. ἐπεκαλᾶντο τὸν] 

ἐπεχαλδντο τὸν Θεὸν ςς, ᾿ιοό. ῥγατηϊῖ. τὸν Θεὸν 71. ὑπεχαλδντων 
τὸν 93. τὸν διαπαντὸς ὑπέρμαχον τῇ ἔϑνους ἡμῶν ὅτο. δὰ ἔπ. (οπι, 

26.) Α 71. ᾿ ἀν 

ΧΧΧΝ. τῶν ὅλων] ργαπηῖι. ὁ ὅ2. τῆς σῆς κατασκηνώσεως τῆς 
σῆς σκηνωσέως 23, 44, ξς, 747) τού. Οοιηρὶ. Αἰεχ. 

ΚΕΦ. χγν, 
᾿ 

-ἰὔ ς 

28. 

20. 

35" 



ΜΑΚΚΑΒΆΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ΧΙΝ. 

3 "ὟΝ ε ΄ 358. ͵ "Ὁ δὲ [δι - ᾿ ΄ 3 ςξ ρὃ ;΄ Ἁ “ρ“ὭἊ Ψ 

36. ἀπροσδεὴς ὑπάρχων, εὐδόχησας γαὸν τῆς σῆς .χκατασχηνώσεως ἐν ἡμῖν γενέσθαι.. Καὶ γῦγ, Α͵Ὶε 

37. 

38. 

39: 

40. 41. 

παντὸς ἁγιασμδ Κύριε, διατήρησον εἰς αἰῶνα ἀμίαντον τόγδε. τὸν προσφάξως χεχα ϑαρισμένον οἷ- 
, Ῥαξὶς δέ τις τῶν ἀπὸ Ἱεροσολύμων πρεσθυτέρων, ἐμηνύθη τῷ Νιχάνορι, ἀνὴρ φιλοπολίτης 

χαὶ Ὁ ΜΑΣ χκαλὼς ἀχδῶων, χαὶ χατὰ τὴν εὔγοιαν. Πατὴρ τῶν Ἰαδαίων προσαγορευόμενος. Ἦν γὰρ 

ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις τῆς ἀμιξίας χρίσιν εἰσενηνεγμένος .᾿Ιουδαϊσμοῦ, χαὶ σῶμα χαὶ ψυχὴν 

ὑπὲρ τῇ ᾿Ιεδαϊσμδ πταραξεδλημένος μετὰ πάσης ἐκτενίας. Βελόμενος δὲ Νιχάνωρ πρόδηλον. ποι- 
ἥσαι ἣν εἶχε πρὸς τὰς ᾿Ιεδχίες δυσμένειαν, ἀπέςειλε ςρατιώτας ὑπὲρ τὰς “πενταχοσίους συλλα- 
δεῖν αὐτόν.. “Εδοξε γὰρ, ἐκεῖνον συλλαξὼν, τότοις ἐργάσασθαι συμφοράν. Τῶν .δὲ - πληθῶν 
μελλόντων τὸν πύργον χαταλαξέσϑαι, καὶ τὴν αὐλαίαν ϑύραν βιαζομένων, χαὶ. χελδμόντων ποῦρ 
προσάγειν χαὶ τὰς ϑύρας ὑφάπΊειν, πτερικατάληπ]ος «γενόμενος ὑπέθηκεν ἑαυτῷ ξίφος; Εὐγενὼς 

΄ 3 ρ ΓΩ] ΄ ρ : γά 

ϑέλων ἀπονϑανγεῖν, ἥπερ τοῖς ἀλιτηρίοις ὑποχείριος. γενέσθαι, χαὶ τῆς. ἰδίας εὐγενείας ἀναξίως 

- ὑδρισϑῆναι. Τῇ δὲ πληγῇ μὴ χατευϑιχτήσας δια τὴν τῇ ἀγῶνος σπεδὴν, χαὶ τῶν' ὄχλων εἴσω 
΄“-ο 9 ’΄’ 9 δ φ ὃ Ὁ ’ὔ 9 Ν ἃ φρο ’ ς “«-.:- . 3 ὃ ’ 

τῶν ϑυρωμάτων εἰσδαλόντων, ἀναδρα μὼν͵ γενναίως. ἐπὶ. τὸ τεῖχος, χατεχρήμνισεν ἑαυτὸν΄ ἀνδρείως 
᾿ 3 ἃ. » ρ᾿ ΗΝ ΄ 3 ’΄ 7 ΄ “"» Ν »,’ Ὰ, 

εἰς τὸς ὁχλᾶς. Τῶν δὲ ταχέως ἀναποδισάντωγ, γενομένου διαςήματος ἦλθε χατὰ μέσον τὸν χε- 
" » ᾿ ᾿ δῶ Ἐπ᾿ . “. 

γεῶνα. Ἔτι δὲ ἔμπνες ὑπάρχων χαὶ πεπυρωμέγος τοῖς ϑυμοῖς, ἐξαναςὰς φερομένων χρδνηδὸν τῶν 
ε ΄ Ἁ, ἰϑιὸ δ 4 ἰφὰ γ΄ 7 ν ξ 4 ." Ἧ . 3 ’ ΄ αἱμάτων, χαὶ δυσχερῶν ὄντων τῶν τραυμάτων, δρόμῳ τὰς ὄχλες διελθὼν, χαὶ ςἃς ἐπί, τινος “σέ- 

τρᾶς ἀποῤῥωγάδος, Παντελὼς ἕξαιμος ἤδη γενόμενος, προξαλὼν τὰ ἔντερα, χαὶ λαδὼν ἑκατέραις 

ταῖς χερσὶν, ἐγέσεισε τοῖς ὄχλοις" χαὶ ἐπιχαλεσάμενος τὸν δεσπόζοντα τῆς ζωῆς καὶ τῇ πνεύμα- 

τος, ταῦτα αὐτῷ πάλιν ἀποδδναι, τόνδε τὸν τρόπον μετήλλαξεν. 

Ο ΔΕ Νιχάνωρ μεταλαδὼν τὸς περὶ τὸν ᾿Ιόδαν ὄντας ἐν τοῖς χατὰ Σαμάρειαν τόποις, ἐξουλεύ- 

σατο. τῇ τῆς χαταπαύσεως ἡμέρᾳ μετὰ “πάσης ἀσφαλείας αὐτοῖς ἐπιξαλεῖν. Τῶν δὲ χατ᾽ ἀνάγ.-: 
. ΄ 9. Ὁ. ΄ ’΄ ἰων Ψ 9 ΄ Ν ΄ 3 ΄ ΄ 

χὴν συνεπομένων αὐτῷ Ιεδαίων, λεγόντων, Μηδαμῶς ὅτως ἀγρίως χαὶ βαρξάρως ἀπολέσης, δόξαν 
δὲ ἀπομέρισον τῇ πτροτετιμημένη ὑπὸ τῇ πσάνγτα ἐφορῶντος μεθ᾽ ἁγιότητος ἡμέρᾳ' Ὁ δὲ τρισα- 

λιτήριος ἐπηρώτησεν, Εἰ ἕςιν ἐν ἐρανῷ δυνάςης ὁ πτροςεταχὼς ἄγειν τὴν τῶν σαξξάτων ἡμέραν ; 
ον Ἧ, 3 ΄ » ςε ’ “Ὁ ΞΝ. ,.3 9 “ ’ ς ΄ ϑ ρ ν, ε 

Τῶν δὲ ἀποφηναμένων, Ἔς!ν ὁ Κύριος ζῶν αὐτὸς ἐν ἐρανῷ δυνάςης, ὁ χελεύσας ἀσχεῖν τὴν ἐξδο-- 

ΧΧΧΝῚ. παντὸς ἁγιασμᾷ] ργατηϊτε. δια 44. παντὸς τε αγιὰσμα τῶν ϑνρωμ.] ἐσω των ϑυρωμ. ὅς» ὅς, 93, τού. κ 71. εἰσδαλόντων} 
όὅ2. εἰς αἰῶνα] εἰς αἰῶνας ΟΟπρΙ. τόνδε τὸν ττοροσφάτως} κ τὸν εἰσδαλλοντῶν 44) τού... ὠναδραμὼν γενναίως} αναϑραμὼν γωναιως 

χοῦ, κεκαϑαρισμένον] κεκαϑαρμενον 4.4) 74. ῥτθτηϊῖ. καὶ 62. κε- ἀσμένως 23. αναδραμὼν᾿ γενναίως εὐϑεως ςς. κα αναδραμων ἢ ητ. ἐπὶ 
καϑαρισμένον οἶκον] -- φραξον δὲ ταν τομα ἄνομον το, 62. - φρα- τὸ τεῖχος) εἰς τὸ τεῖχος τ9, 62, 64, 93. κατεκρήμνισεν ἑαντὸν] 
ξεις δὲ ταν γομᾶ αδικον 64, 93. ΑἸά. ἐκρημνισεν 19. ἐχρημνισεν ἑαυτὸν 62, 64.) 93. ἀνδρείως] ἀανδρωδὼς 

ΧΧΧΥΠΙ͂Ι. Ῥαζίὶς δέ τις] Ραχις δὲ τις 22. Ῥαξης δὲ τις 64, 74, ω , Ῥηπιο ανδροδως) 4.4,.74ν τού. (πρὶ. ΑἸεχ. ανδροξως ςς. κα ἢ: 
τοό. Ῥαξεις δὲ τις 93. Ῥαζεὶς δέτις ΔΙεχ. τῶν απὸ Ἱεραφσολύμων] εἰς τὰς ὄχλει] α7ι. 

τῶν αἰτοὸ Ἱερουσαλὴμ, 64. 63. τωρεσθυτέρων) τρεσθυτερος 62, 64, 93: ΧΙΙΝ. τὸν κενεῶνα ] ργαετηϊτι. εἰς ΟΟπιρὶ. 
ἐμηνύθη] ἐμηνιϑη 93. οἰνὴρ---εὔνοιαν] α Ουπὶ ἱπιετηιεά. 71. τῶν ΧΙΥ. "Ἔτι δὲτ--τραυμάτων) κα οὐπὶ ἱπίοπηθά, 71. ὑπάρχων] 
Ἰδαίων) κα των τού. α ἰοό. ὄντων τῶν τραυμάτων] τῶν τραυμάτων οντων 44. κς, τού. 

ΧΧΧΥΤΠΙΙ. κρίσιν εἰσενηνεγμένος] χρίσις εἰσενηνεγμενος ΠΠΙ, το6ό. Οὐομρὶ. ΑἸεχ. δρόμῳ] ῥταπηῖττ, καὶ 71. οποῤῥωγάδος] ἀπορρω- 
χκρισιν εἰσενενημενος 93- καὶ σῶμα---ἰ ̓Ιχσδαῖσμξ 25] α οὐ ἰηϊογηιοά. γως 1Π1, το6. ἀπερρωγὼως 235) 44ν 715 74. Οομμρὶ. ἀπόρρωγος ξξ. 

γ4. “παραδεδλημένος] τροδεδλημένος 19, 62, 64. 93. μετὰ τά- ΧΙΝῚ. Παντελῶς] δάϊυπρὶς σοπηπηα ῥργαοβά. 23, 44. ἕξαιμος 

σης ἱκτενίας] κατὰ ττάσης ἐχτενίας ΑἸεχ. ἤδη] εξαιματος ἡδὴ ςς. γενόμενος) γινομενος 23) 64, 74. τροδα- 

ΧΧΧΙΧ. Βελόμενος δὲ Νικάνωρ) βελομενος ουν ὃ Νικανωρ 62. λῶν] Ὡροσλαξομενος 23. τρόσδαλων ςς. Ἰοό. καὶ λαδὼν] και λα- 

λα ϑὲ93. ἣν εἶχε πρὸς τὰς Ἰεδαίες} α 71. δυσμένειαν} τὴν αὐτὲε ἄομενος 10, ὅ2, 93. κα 23- ἐνέσεισε τοῖς ὄχλοις] ἐσεισε τοις οχλοις 

δυσμενειαν 71. ὑπὲρ τὰς πεντακοσίας] α ὑπερ τὰς 71. 62. ταῦτα αὐτῷ] τα αὐτὰ ἀντω 1Π], 93. τάλιν ὠποδοῦναι] 

ΧΙ,. Τοΐυπι οοτηπιᾶ ἀδεῖξ γι. "Εδοξε γὰρ] ἔλεγεν γὰρ 23. κ πάλιν 64. προδαναι 93- ΠΡ τὸν τρόπον] α τὸν 23,62, 64. α 52. 

ἐκεῖνον συλλαβὼν] εἰ ἐκεῖνον συλλαξοι 19, 93. ἔχεινον συλλαΐξοι 62. 

εἰ ἐκεινον συλλαξοι και ἀλογήση 64. εἔκεινον συλλαθειν τιοό. τάτοις ]. κατὰ Σ Σαμάρειαν] κατὰ τὴν Σαμαρειαν 93. κατα Σαμαρειας 

ἐργώσασϑα!ι] τετὲς ἐνεργασεσϑαι 10. τατοις ὑπεγδιυ δὲ σι ξς,ὅ4ᾳ,ν ἰού. τῇ τῆς καταπαύσεως ἡμέρᾳ] τὴν τῆς καταπαύσεως ἡμερᾶν 2 3. 

93. τοό. ΑἸΪεχ. τατοῖς ἐνεργασισϑαι.62. τὅτοις ἐργάσεσς᾽ αι (ομρὶ, 15 τῆς καταλύσεως ἡμέρα 64. τῆς καταπαυσεως ἡμέρας τἸοό6. μετὰ 

ΧΙ. τὸν πύργον καταλαδέσϑαι] κὸν τυργον καταλαμδανεσϑαι πταάσης ἀσφαλείας] μετὰ τασης ἀφασιας 64. α ὥασης 71. 

19, ὅΣ, ό4ᾳ, 93. καὶ τὴν αὐλαίαν) α αὐλαιαν 71. βιαζομένων--- ἢ]. συνεπομένων αὐτῷ} εἐπομένων αντω 64. (93. ἴογ. ἐπομενον.) 

ϑύρας] α οὐπὶ ἱπίετπιοά. 71. τροσάγειν] τροσαπήειν 74. καὶ τὰς συμπολεμουντων αὐτὸν τού. ἸΙεδαίων] α 2323. Μηδαμῶς] εἔαμως 

ϑύρας ὑφάπἤειν] α23- καὶ τας ϑυρας τοροσαπήειν ιοό. τερικατά- 93. ἀγρίως] αναιτιως το, 62. (93. υἱ νἱἀεῖυγ.) καὶ βαρδάρως ἀπο- 

ληπῖος] περίλυπος τοό. ὑπέϑηχεν ἑαυτῷ ξίφος} υπεϑηκεν εαυτω τὸ λέσῃς] και βαρδαρως απολεσεις ( 23. ἴες. πη.) 93. ϑόξαν δὲ ἀπομέ- 

ξιφος ς 5) 62, 64, 71, 74» (93. ἴοτ. τῳ) ιοό. Οουρί. ΑΙά. ρισον} δοξαν ἀπομεέρισων 71. τῇ προτετιμημένῃ) τὴν προτετιμημενην 

ΧΙΙΠ]. ἥπερ] εἰπερ (ες. τη. σοιτ. υἱ ἱῃ Ἐά.) 23. ἥπερ τοῖς δία. 93: ὑπὸ τῷ σᾶντα] ὑπὸ τὰ σαντας 93. 

δὰ ἔῃ. σοπι.7.})1. ὑποχείριος γενέσθαι) κυποχειριος 52. ναξίως Π. Ὁ δὲ τρισαλιτήριος] α δὲ 44, 65, ό4, γ1, γ4. ̓ΑΙΔ. ὁ δὲ τρι- 

ὑξρισϑῆναι] α αξιως υδρισϑηναι γ4, τὸ. τὸς ἀλιτηριος ςς. δυναςης Ῥιαηηπῖ. ὃ 44) 74. τοῦ. ΑΙά. ὁ Ὡροςε- 

ΧΙΙΠΙ. Τῇ δὲ τληγη} τὴν δὲ τληγὴν ΟομηρΙ. μὴ κατευϑικτής ταχὼς] ὁ ̓πῤότεταχως 3. 
δ δδς Ἰμὴ οὐρετς δ δ 19) 62, 64) 93. μὴ κατευοϊχτισας ἰού. εἴσω ΙΝ. ὁ Κύριος ζῶν] Κυριος ὁ ζων ὅ2, 93. κὸ 64. ὁ Κυριος ὁ 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

μάδα" Ὁ δὲ ἕτερος, Κάχω φησι, δυνάξζης ἐπὶ τῆς γῆς ὁ προςάσσων αἴρειν ὅτλα, χαὶ το ΕΣ εν 
σιλικὰς χρείας ἐπιτελεῖν" ὅμως οὐ κατέσχεν. ἐπιτελέσαι τὸ σχέτλιον αὐτῇ βέλημα. Καὶ ὁ μὲν 6. 

Νικάνωρ μετὰ “πάσης ἀλαζονείας ὑψναυχενῶν, διεγνώχει χοινὸν τῶν περὶ τὸν ᾿Ιάδαν συςήσασϑμο, 

τρόπαιον. Ὁ δὲ Μακκαδαῖος ἣν ἀδιαλείπ]ως. πεκοιϑὼς μετὰ πάσης ἐλπίδος ἀντιλήψεωρ. τεύς γ. 

ξασϑαι παρὰ τῇ Κυρία. Καὶ “παρεκάλει τὸς σὺν αὐτῷ μὴ δειλιᾷν τὴν τῶν. ἐθνῶν ἔφοδον. ἔχον-.- 8. 
τας δὲ χατὰ γᾶν τὰ προγεγονότα αὐτοῖς ἀπ᾿ ἄραγᾷ βοηϑήματα, καὶ τανῦν ποροσδοχᾷν τὴν. σαρὰ 

τῇ παντοχράτορος ἐσομένην αὐτοῖς νίκην χαὶ βοήσειαν. Καὶ παραμυϑέμενος αὐτὲς. ἐκ τῷ γόμε, 

χαὶ τῶν “προφητῶν, τποροσυπομνήσας δὲ αὐτὲς χαὶ τὸς ἀγῶνας ἃς ἦσαν ἐχτετελεχότες, πσροϑυμο.. 

τέρους αὐτοὺς χατέςησε. Καὶ τοῖς ϑυμοῖς διεγείρας αὐτοὺς, “παρήγγειλεν, ἅμα π-αρὲπιδειχγὺς 

τὴν τῶν ἐθγῶν ἀϑεσίαν χαὶ τὴν τῶν ὅρχων πταράξδασιν. Ἕχαςον δὲ αὐτῶν χαϑοπλίσας, οὐ. τὴν 

ἀσπίδων καὶ λογχῶν ἀσφάλειαν, ὡς τὴν ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς λόγοις ππαράχλησιν, καὶ πτροσεξηγησά.- 

μενος ὄνειρον ἀξιόπιςον ὕπαρ τι πάντας εὔφρανεν. Ἦν δὲ, ἡ τούτου ϑεωρία τοιάδε". ᾽Ογίαν τὸν 

᾿ ψενόμενον ἀρχιερέα, ἄνδρα χαλὸν καὶ ἀγαθὸν, αἰδήμονα μὲν τὴν ἀπάντησιν, πρᾷον᾿ δὲ τὸν τρόπον, ᾿ 
καὶ λαλιὰν προϊέμενον πτρεπόντως, χαὶ ἐκ πταιδὸς ἐχμεμελετηχότα πσάντα τὰ τῆς ἀρετῆς οἰκεῖα, 

τῶτον τὰς χεῖρας προτείναντα κατεύχεσϑαι τῷ παντὶ τῶν ᾿Ιεδχίων αυςήματι. ἘΠ3᾿ οὕτως ἐπι. 

φανῆναι ἄνδρα «πολιᾷ χαὶ δόξῃ διαφέροντα, ϑαυμαςὴν δέ τινα χαὶ μεγαλοπρεπεςάτην εἶναι τὴν 
περὶ αὐτὸν ὑπεροχήν. ᾿Αποχριϑέντα δὲ τὸν ᾿Ονίαν εἰπεῖν, Ο φιλάδελφος ὅτός ἐςιν ὁ πολλὰ 
«τροσευχόμενος περὶ τϑ λαξ χαὶ τῆς ἁγίας πόλεως, Ἱερεμίας ὃ τϑ Θεβ προφήτης. Προτείγαντα 

δὲ τὸν Ἱερεμίαν τὴν δεξιὰν ππαραδᾶναι τῷ ̓ Ιόδᾳ ῥομφαίαν χρυσῆν, διδόντα δὲ προσφωνῆσαι τάδε, 
Λάξε τὴν ἁγίαν ῥομφαίαν δῶρον πταρὰ τϑ΄Θεβ, δι’ ἧς ϑραύσεις τὰς ὑπεναντίους, Παραχληϑίν- 
τες δὲ τοῖς ᾿Ιόδα λόγοις πτάνυ χαλοῖς χαὶ δυναμένοις ἐπ᾿ ἀρετὴν παρορμῆσαι, καὶ ψυχὰς γξων 

ἐπανορθῶσαι, διέγνωσαν μὴ ςρατοπεδεύεσϑαι, γενναίως δὲ ἐμφέρεσθαι, χαὶ μετὰ “πάσης εὐαν- 
δρίας ἐμπλαχέντες χρῖναι τὰ πράγματα, διὰ τὸ χαὶ τὴν πόλιν, χαὶ τὰ ἅγια, καὶ τὸ ἱερὸν χιν- 

9. 

16. 17. 

ζων τού. αὐτὸς ἐν ἐρανῷ} α αὐτὸς 44. αντος εἐςιν ἐν δράνω (62. ἴον. 

βρανων) 64, 93. δυνάςης] ργαπηῖτι. ὁ ΑἸά. ἀσκεῖν τὴν ἑδδομιαδα] 
ἀσκεῖν τὴν εὔδομὴν το, (62. ἴοτ. εὐδομην) 64. αἀγειν τὴν εδδομαϑδὰ 

ἀσπίδων] τὴν αὐτὴν ἀσπίδων ΑΙά. καὶ λογχῶν] καὶ λογχης ἷ νἱ- 

ἀεῖυγ ὅ2. ἀσφάλειαν) αἀφελειαν 74. ὡς τὴν ἐν τοῖς ὠγαϑοῖς] κα τοις 
ςς. - καὶ προσεξηγησάμενος] καὶ προσηγησαμενος 111, τοό. ὕπαρ 
τι τσᾶντας) ὑπὲρ τι παντας 11,43, ζα, 74, 93. (ὐοπιρί. ὑπὲρ τᾶν- 

Υ. Ὁ δὲ ἕτερος, Καγώ φησι] ὁ δ᾽ ἐτερος κατω, φησι τοό. δυνά- 

ςης ἐπὶ τῆς γῆς] α ἔπι τῆς γῆς 23. αἴρειν ὅπλα] αἱρεῖν τα ὁοπλα ξς. 

ΑἸεχ. καὶ τὰς βασιλικὰς] -ξ αἵρεῖν 93. χρείας ἐπιτελεῖν} χρειας 
ἐχτέλειν ςς. χρείας ἐπιτελέσαι 93. κατέσχεν] ἀπεσχεν 10, 64, 
91. ΑΙά. τὸ σχέτλιον) α σχέτλιον 44. τὸ σχετΊαιον 93. 
βέλημα] αὐτα βελευμα 62. 

Ν]. μετὰ ““άσης ἀλαζονείας] μετα σψασης ἀσφαλειας ΠΙ|. χοι- 

γὸν τῶν] κοινον τὸ ὅ2, 64,71, τού. κοινὸν τὸν 93. ΑἸά, περὶ τὸν 1ό- 

δαν] περι τα Ιουδα ςς. συςήσασϑαι τρόπαιον] συξησασϑαι τρόπον 
ΠΠ. συςησασϑαι τὸ τροπαῖον ςς. 

ΝΙΙ. ἥν αἀδιαλείπίως ὅζο. δὰ ἔπ. σοπ).} κα. 71. ἀντιλήψεως τεύ- 

᾿ ξασϑαι] αντιληψεως τευξεσϑαι 74. Οὐπιρὶ. ργαειηϊτῖ. καὶ τοῦ. 
ΝΙΠ. Καὶ τιαρεκάλει] καὶ παρακάλει 64. ΑἸά. κακαὶ γ1. τὴν 

τῶν ἐϑνῶν δις. δὰ ἤη. σοπ).} 71. ἔχοντας δὲ] ἔχοντες δὲ 111, το, 
93. αδὲ44. τὰ τρογεγονότα---προσδοκᾷν] τὰ ἔργα ἐμψυχίας τὰ 
τρῶτα, καὶ ἃ βοηϑήματα ἐπ᾽ ἐρανῶν εὑρήϑησαν, καὶ νῦν τοροσδοκᾷν 

482ἁ|᾽ “ὁ 

ἄντ 

8 Οοάΐοε5 ϑεγρὶ. ἀπ᾽ ἐρανξ βοηθήματα] βοηϑηματα απ᾽ ερᾶνξ 

τού. ἐσομένην αὐτοῖς} εἰσομενην αὐτοῖς 1Π1. νίκην καὶ βοήθειαν) 

νιχῆν ἴΔῃῖυ Πι 10, 23) 52, ξξ, 62, 64, 74, 937 τού. Οομρὶ. Βαδεὶ καὶ 
βοήϑειαν ἴῃ ομαγαέξ, τηϊποτε ΑἸεχ. 

ΙΧ. Καὶ τπαραμυϑ. αὐτὰς} καὶ τσαραμνϑ. αντοις το. 'παραμυϑ. ! 

αντοις ἴες. τη.23. ἐκ τῷ νόμου δες. δὰ ἔπ. ςοπι.}.. 71. τροσυπο- 
μνήσας δὲ] προσυμνήσας δὲ 11]. , δὲ 62, 64, 93. αὐτὲς 29] αὐτοις 

ό4. αὐτὲς κατίςησεν) αντες κατερτησεν (0) 23. 
λὲν εἰναι 74. Ὑταὶ " 

Χ, διεγείρας---σαρεπιδεικνὺς} διεγειρεν ἀμα υποδεικνυς το. διὶ- 
ἐγερὲν αμὰ ταρυποδεικνυς ὅ2, 64, 923. πιαρήγ[ειλεν] τσαρεδεικνυεν 
)4. ἅμα τοαρεπιδεικνὺς] κα ταρεπιδεικνυς "4. τῶν ἐϑνὼν] τῶν ϑεων 

(ςοιτ. Ὁ αἱ. π3.} τοό. καὶ τὴν τῶν ὅρκων τσαραβ.}] κ τοό. 
ΧΙ. ὅοπι. ε᾿. ὅς. υἵαυε δὰ ἔῃ. σοπλ. 19. ἀείππι 71. Ἕκχα- 

ζὸν δὲ αὐτῶν} ἕκαςὸν δὲ αυτὸον ὅ2, 92. καϑοπλίσας] - ὃ ἴαδας 
ό,. οπλισας ἴαδὰς 64. οπλισας ὁ Ιαδὰς 9,Ξ. οὐ τὴν ἀσπίδων καὶ 
λογχῶν]) οὐ τὴν δι᾽ ασπιδος και λογχῆς 23. ἔς, ἤης δι͵, 64: τὴν 

'αυτὸς παρηγῖίει- 

τας το, 62. εἴπερ τι τσαντας τού. 

ΧΙ]. Ἦν δὲ ἡ τάτε} ἥν δὲ ἡ τουτο 93. γενόμενον ἀρχερία] 
α ἀρχιερεα 19, 62,93. αἰδήμονα] εὐδημονα ςς. τρᾶον δὲ τὸν τρό- 
πον) τραῦν δὲ τον τρόπον 23. ΟΟπΊρί. τραον μὲν τὸν τροπὸν τοῦ. 
καὶ λαλιὰν προϊέμενον) και λάλιαν τροείμενον 93. πρεπόντως] προ- 
πετὸν 62. τόρεπόντος 93. ἐκχμεμελετηκότα σαντα] μελετηχοτα 

ταντα τῊ. μεμελετηχοτὰ σαντα 23,), 62, 93, τοό. οἰκεῖα] ἴδια 

ΑΙεχ. τωροτείναντα ] τροτεινοντα 44.) 93. 
ἽΧΠΙ. Εἴϑ᾽ ἅτως---διαφέροντα ]} α Οὐπὶ ἰηϊετπηεά. τοό. ΕἾΘ᾽ ὅτως 

ἐπιφανῆναι εἰϑ᾽ ἄτως φανῆναι 22. ϑαυμαςὴν δέ τινα] ὡς ϑαυμαςήν 
τινα Οὐήξεη. ἷ. 213. πεῤὶ αὐτὸν ὑπεροχήν] περι ἀυτον περιοχὴν 93. 
παρ ταντὸν ὑπεροχὴν τἸούό. : 

ΧΙΝ. ᾿Αποκριϑέντα δὲ] α δὲ 23. εἰπεῖν] εἰπὲν το, 62,93. Ὁ 
φιλάδελφος] ὁ φιλανθρωπος το, 62. ὅτός ἐςιν] βίως ἐξὶν 93. ὁ 
πολλὰ προσευχόμενος ὃ προσευχόμενος ττολλα το, 62,93. ὁ πολλὰ 
εὐχόμενος Οήρεη. ἷν. 473. (ΟΕ. 1,213.) περὶ τῷ λα] υπὲρ τ λὰξ 
23, 445) τοῦ. Οοἴηρί. καὶ τῆς ἁγίας τυόλεως] και της ἀπασῆς σ0- 

λεως 234. ΄ 

ΧΥ, τὸν Ἱερεμίαν] κ᾿ τὸν 23) ςς, 62, 64, 93, τοῦ. Αἰεχ. τροσ- 
φωνῆσαι τάδε] τοροσφωνειν 74. τοροσεφωνήσε ταδὲ 93. 

ΧΝῚ. τὴν ὡγίαν ῥομφαίαν] κα ἀγιαν το, 62, 64,93. δὲ ἧς ϑραύ- 
σεις} δι ἧς ϑραυσης 93. Οοπιρ!. τὰς ὑπεναντίες}) α τες 64. 
ΟΧΨΙΙ. Παρακληϑέντες δὲ] τιαρακληϑέντες τοινὺν 44. ταραχλη- 

ϑέντα δὲ93. τοῖς Ἰάδα λόγοις] τοις Ιπὃς λογοῖις 74. ΑΙεχ. σανυ 
καλοῖς] ττ. 19, ὅ2, 64) 93. καὶ δυναμένοις} και δυνατοις 64. ἐπ- 
ανορϑῶσα!] ἐπανδρωσαι 1Π1, 19, 23, 44, 52, ςξ, 62, 74- Οὐπιρὶ. εἐπ- 
ἀνεπανδρωσαι 93. ἐπ᾽ ανδρων (Ες) τοό. μὴ ςρατοπεδεύεσϑα!] ΜΆ 

ςρατευσασϑαι 23. μη γρατευεσϑαι 44. 745 τοῦ. Οομρὶ. Αἰεχ. μη 

σρατοπαιδευσε (β0) 93. γενναίως δὲ ἐμφέρεσϑα!] “Ἐ καὶ μετὰ χα- 

λῆς εὐδαιμονίας 64. γενναίως δὲ φερεσϑαι 93. ατοό. τᾶσης εὐ- 
ανδρίας] τασὴς ευτανδρειας 1}. ἐμπλακέντες κρῖναι] ἐμπλακεντας 

χριναι το, τού. ἐμφυέντὰς κριναι 23. ἐμφιεντας κριναι 62, 93: ἐΜ- 

πλακεντας καὶ ἐπιφνεντας 64. (ΑΙ4. ὧἐ νἱάετυτ.) καὶ τὸ ἱερὸν} α 52. 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ β. 
κεῷ. Χν.. 

25. 

18. 

19. 

20. 

21 

δυνεύειν. Ἦν γὰρ ὁ περὶ γυναικὼν χαὶ τέχγων, ἔτι δὲ ἀδελφῶν χαὶ συγίενῶν ἐν ἥτ]ονι μέρει κεΐ- 

μενος αὐτοῖς ἀγὼν, μέγιςος δὲ χαὶ πρῶτος ὃ περὶ τᾷ χωϑηγιασμένου γα φύδος. Ἣν δὲ χαὶ 
ταῖς ἐν τῇ «τὔλει κατειλημμένοι ἃ ππάρεργος ἀγωνία ταρασσομένοις τῆς ἐν ὑπκαίϑρῳ “Ὡροσξολῆς. 
Καὶ πάντων ἤδη προσδοχώντων τὴν ἐσομένην χρίδιν,: καὶ ἤδη συμμιξάντων τῶν πολεμίων, χαὶ τῆς 
ςρατιᾶρ ἐλταγείσης, χαὶ τῶν ϑηρίων ἐπὶ μέρος εὔχαιρον ἀποχαταςαϑέντων, τῆς τε ἵππὲ κατὰ χέ- 
ρας τεταγμένης, Συγιδῶὼν ὁ Μαχχρβαῖος τὴν. τῶν πτληϑῶν “αρεσίαν, χαὶ τῶν ὅπλων "τὴν “σοιαΐ- 

λην πφσαρασχευῆν, τήν τε τῶν ϑηρίων ἀγριότητα, προτείνας τὰς χεῖρας εἰς τὸν ὀραγὸν, ἐπεέκαλέ- 

σατο τὸν τερατοποιον Κύριον τὸν κατόπ]ην, γινώσχων ὅτι οὔχ, ἔςι δι᾿ ὅπλων ἡ γίκη, χαϑὼς δὲ ἂν 

αὐτῷ χριδϑείη, τοῖς ἀξίοις περιποιεῖται τὴν νγίχην. Ἔλεγε δὲ ἐπικαλέμενος τόνδε τὸν τρόπον, “Σὺ, 

Δέσποτα, ἀπκέςειλας τὸν ἅγίελόν σου ἐπὶ Ἐζεκίου τῷ βασιλέως τῆς Ἰεδαίας, καὶ ἀνεῖλες" ἐκ τῆς 

παρεμβολῆς Σενναχηρεὶμ εἰς ἑχατὸν ὀγδοηχοντα πέντε. χιλιάδας. Καὶ νῦν, Δυνάξα τῶν ἐρανῶν, 

ἀπόςελον ἄγίελον ἀγανὸν ἔμπροσθεν ἡμῶν εἰς δέος χαὶ τρίμον. Μεγέϑει βραχίονός δου χατα- 

πλαγείησαν οἱ μετὰ βλασφημίας “παραγενόμενοι ἐπὶ τὸν ἅγιόν σξ λαύν" χαὶ ὅτὸς μεὲν' ἐν. τότοις 

ἐληξεν. Οἱ δὲ περὶ τὸν Νικάνορα μετὰ σαλπίγίων χαὶ «φαιάγων «σροσῆγον. Οἱ δὲ περὶ τὸν ᾽1έ-- 
δὰν μετ᾽ ἐπιχλήσεως καὶ εὐχῶν συνέμιξαν τοῖς ππολεμίοις. Καὶ ταῖς μὲν χερσὶν ἀγωνιζόμενοι, 

ταῖς δὲ χαρδίαις πρὸς τὸν Θεὸν εὐχόμενοι, χατέςρωσαν δὲν ἥτ]ον μυριάδων τριῶν χαὶ “σενταχισ- 

χιλίων, τὴ τᾶ Θεξ μεγάλως εὐφραγϑέντες ἐπιφανείᾳ. Γενόμενοι δὲ ἀπὸ τῆς χρείας, χαὶ μετὰ 
ϑ. 2 ΄ 3. Κ ἴω 

. χαρὰς ἀναλύοντες, ἐπέγνωσαν “ππροπεπ]ωχότα Νιχάνορα σὺν τῇ πανοπλίᾳ. Γενομένης δὲ χραυ- 

γῆς χαὶ ταραχῆς, εὐλόγδν τὸν Δυγάςην τῇ «πατρίῳ φωγῆ. Καὶ προσέταξεν ὁ χαϑ'᾽ ἅπαν σώ- 

ματι χαὶ ψυχῇ -ππρωταγωνιςὴς ὑπὲρ τῶν πολιτῶν, ὁ τὴν τῆς ἡλιχίας εὔνοιαν εἰς ὁμοεθνεῖς δια- 

φυλάξας, τὴν τῇ Νιχάνορος χεφαλὴν ἀποτεμόντας, καὶ τὴν χεῖρα σὺν τῷ ὦμῳ φέρειν εἰς Ἱεροσό- 

λυμα. Παραγενόμενος δὲ ἐχεῖ, χαὶ συγχαλέσας τὰς ὁμοεθνεῖς, χαὶ τὸς ἱερεῖς πρὸ τῷ ϑυσιαςη- 

ρίου ςήσας, μετεπέμψατο τὰς ἐχ τῆς ἄχρας. Καὶ ἐπιδειξάμενος τὴν τ μιαρδ Νικάνορος χεφα- 
λὴν, χαὶ τὴν χεῖρα τῇ δυσφήμου, ἣν ἐχτείνας ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ πταντοχράτορος οἶχον ἐμεγαλαύ- 

ΧΥῚΠ. περὶ γυναικῶν] πὲρι τῶν γυναικῶν 44. ἔτι δὲ ἀδελφῶν] ὠγαϑὸν] τον αγίελον 43. εἰς δέος καὶ τρόμον] εἰς δὲον καὶ τρομον 
ετὶ δὲ περι ἀδελφων 23. ετι δὲ καὶ ἀδελφων ςς. καὶ συγ[ενῶν] αὐτῶν 19. -Ἐ αὐτῶν 62, 64, 93. ΑΙά. ᾿ τρόμον] τροπον τοῦ. 

᾿ Ἁ τὴν ποικίλην πτιαρασκενὴν] α τὴν 93. 

Ἔ λογος 52. ἀγὼν] α 23» 52, τού. κινδυνος 44) 74. ΟΟπγρὶ. ΑἸά. 
Ρτροπηῖτς. ὁ ὅ2. μιδθδί ἴῃ ομιαγαέξ. τηΐμογε ΑἸθχ. τερὶ τῇ καϑηγιασ.} 
Ρτϑγηΐτῖ. τε 93. ναΐ Φόδος] α να 10. 

ΧΙΧ. κατειλημμένοις]} λα 52. καταλελείμβενοις 64. οὐ παρερ- 

γος} ὁ παρέργως 44. ταρασσομένοις τῆς] ταρατίομενων τῆς 23. τα- 

ρασσομενὴς τῆς ζ2. (ΟΠΙΡΙ. τατΊομενοις τῆς 64. ταραήήομενοις τοις 

93. ἐν ὑπαίΐϑρῳ τροσζολῆς] ἐν υπαρϑρω τροσξολης «5. ἐν ὑπερϑὼ 
τροσξολης 93. ᾿ 

ΧΧ. Καὶ ταντων---κρίσιν] αὶ οὐ πὶ ἱπιεγπιεά. 71. 

χρίσιν] τὴν ἐσομενὴν Θεὰ κρισὶν 10. καὶ ἤδη συμμιξάντων] και ηδὴ 

τροσμιξαντων 64, 93. ΑΙεχ. καὶ τῆς ςρατιᾶς ἐκταγείσης) τῆς τε 

σράτιας ἐκταγεισὴς 23. χαι τῆς ςρατιας ἐχραγεισὴς δ. χᾶι τῆς 

ςρώτειας ἐκρατῆησεις (Ώ9) τοό. καὶ τῆς ςρατίας ἐνταγείσης Οὐοτηρΐ. 

καὶ τῶν ϑηρίων] α καὶ ξς. τῆς τε ἵππου] της δὲ ἱππου ςς. κατὰ 

κέρας τεταγμένης) κατα μερος τεταγμενὴς 10, 65, 64. μέρος εὐκαιρον 

αποκαταςαϑεντων 93. ἷ 

ΧΧΙ. Συνιδὼν] -Ἐ δὲ 93. 

τληϑὼν σαρεσιας 19, 62. καὶ τῶν ὅπλων] καὶ τὴν τῶν ὁπλὼν 93. 
τήν τε τῶν ϑηρίων] “ ἐπὶ μέ- 

ρος εὔκαιρον ἰῃῖεγ ΠΠΟΟΒ ΑἸεχ. προτείνας ὃς. δὰ ἤη. ςοιη. 24.] λα 71. 

προτείνας τὰς χεῖρας] τροανατεινας τὰς χέιρᾶς 19. ανατεινας τᾶς 

χείρας 44, 5» 62, 74. τού. ( οπιρί. (ΑΙεχ. οὐαὶ τος ἴῃ οἰαγ. ταϊη.) 

τὸν κατόπ]ην] αὶ 19, 23» 449 52», κ᾿ 4, 62, 74.93ν τού. (οπιρὶ. Βιαθεῖ ἴπ 

οδιατ. πΐπ. Αἰεχ. ἢ νίκη] α 23, 52) ςςν 74. τοῦ, (οπιρὶ.. Βαδεῖ ἱπ 

εἰιαταέξ. ταΐπ. Αἰεχ, ἂν αὐτῷ κριϑείη] εαν αὐτῶ χριϑὴ 1. ἂν αὐτὼ 

κριϑὴ 10, 23» 55» 62. ἐν αὐτῶ κριϑὴ 445, 74. ΟΟπιρὶ. αν αντον χρι- 

ϑη 93. εᾶν κριϑὴ αὐτὼ τού. ἐὰν αὐτῷ χριϑείη ΑἸεχ. τρεριποιειται 

τὴν νίκην] τερίποιει τὴν νικὴν 44, 55. περιποιῆσηται τὴν νιΧῆν τού. 

ΧΧΙΙ. ἀπίςειλας] ἐξαπερειλας 93. ἐπὶ ᾿Εζεκίου] κα Εζεκια ς2. 

τῷ βασιλέως] α τε 442 τού. καὶ ἀνεῖλες} καὶ ἀνειλεν 19, 44. 52) 62, 

ό4, 74, 93, τοό. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Σενναχηρεὶμ] Σεναχιρειμ 44. 

Ἔ βασιλέως Ασσυριὼων 62, ό4ᾳ. Σεναχῆριμ 74: Σενναχειρημ βασι- 

λεως Ασσυριων 93. 

ΧΧΙΠΙ. Δυνάςα τῶν ἐρανὼν] δυναςα των ἀγαϑὼν ζ2. 

γο:. Υ. 

ἄγϊελον 

λ » [ 
τὴν ἐσομένην 

τὴν τῶν π,ληϑῶν παρεσίαν] τῆς των᾿ 

,βὸς τὸ βιιᾶβδ δζ. 

ΧΧΙΝ. τοαραγενόμενοι] ταραγενάμενοι 23. παραγίνομένοι 74. 

ΑΙά. (ΑΙεχ. ἴογ. τταραγεινόμενοι) σε λαόν] σε ναὸν 23, ς2, 74. 
- καὶ τος μὲν} καὶ 5τὼς μὲν 10. 

ΧΧΝ. μετὰ σαλπίγίων καὶ παιάνων) μετα παιάνων καὶ σαλπιγ- 
γῶν 19. 62, 64, 93- 

ΧΧΥῚ. Οἱ ϑὲ περὶ] καὶ οἱ περι 62, 64, 93. 
ΧΧΥΙΙ.. ταῖς δὲ καρϑίαις] μιᾶθεῖ καρδίαις ἴῃ οπαγδέξ, πγίποτε ΑἸεχ. 

πρὸς τὸν Θεὸν εὐχ..] εὐχ. τρος τον Θεον ςς. κατέρρωσαν] κατετρω- 
ϑησαν ὃν 93. αΙο6. δὲν ἤτον] 71. μυριάδων τριῶν καὶ πεντα- 
κισχιλίων] μυριαδας τρεῖς καὶ πεεντακισχιλιες 23. ἐπιφανείᾳ] επι- 
μεέλεια 11. βοηϑεια ς2. επιφανειαν 62. 

ΧΧΝΊΙΙ1. ΓΕενόμενοι--- χρείας} λα ουπὶ ἱπτεπηοά, 71. Γινόμενοι 
᾿ φλ 3 ΄ νκν .Ν ν ν᾽ ΄ ᾽ , δ 
δὲ---ἀναλύοντες} καὶ ἅτω τὸ ἔργον μετὰ εὐφροσύνης ἀπολύοντες μετὰ 
χαρᾶς ἔτρεπον ς Οοάϊοε5 δεγρίϊ. 

ΧΧΙΧ. Γενομένης δὲ] καὶ γενομένης 62, 64, 93. - τὸν Δυνάςην] 
τὸν δεσπότην 64. τῇ ττατρίῳ φωνῇ] τὴ ττάτρωω φωνὴ 23. 

ΧΧΧ. Καὶ προσέταξεν) τπροσεταξεν δὲ 23, 62, 93. 
ἅπαν] ὁ κατα ταν το. ὃ κατα σαντα 62, 64,93. σώματι] ῥτῶ- 
τηϊτῖ, καὶ ςς. εὔνοιαν] εὐνοιας τοό. εἰς ὁμοεθνεῖς] οις ὁμοεϑνες 10. 

(6:, 64, 93. ἢς ἰπῖτα.) οἷς τας ομοέϑνεις ςς. Οοπηρί. κεφαλὴν ὦπο- 
τεμόντας] κεφαλὴν ἀποτεμοντες 19. κεφαλὴν ἀποτεμεῖν 93. φέρειν 

ὁ κα 

εἰς Ἱεροσόλυμα ] ἐφερον εἰς Ἱερουσαλήμ τ9. φέρειν εἰς ἱερουσαληῆμ 64, 
93. περιφέρειν εἰς Ἱεροσόλυμα ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙ. Παραγενόμενος δὲ] ργαπιῖτς. καὶ ΑΙ4ά. Παραγενόμενος δὲ 
ἐκεῖ  πταραγενομενος δὲ ὁ Μακκαξαιος εἰς Ϊερεσαλημ 19. και ταρα- 
γενομενος ὃ Μακκαξαιος εἰς Ιερασαλημ 6, 64. ἔς, ἔπε εἰς ἽἹερουσα- 
λὴμ, 93. καὶ συγκαλίσας] και καλεσας τού. καὶ συγκαλεσά- 
μένος Αἰεκ. φήσας] α 19) ό2, 64,93. ἐκ τῆς ἄκρας} απο της 
ακρᾶς 74. ᾿ : 
ΧΧΧΊΙ. Καὶ ἐπιδειξάμενος καὶ ἐπιδεξαμενος 74. τὴν τὰ μιαρβ} 

τὴν τῷ μια!ρε ΠΠ. κα μιαρε τῷ. τὴν τῷ μιαρξ ὅζο. δὰ ἤη. φοηι.]} τὴν 
χεῖρα και κεφαλὴν Νικάψορος 71. τῷ μιαρξ Νικάνορος] τε Νικανο- 

ἣν ἐκτείνας] ἣν ἐκτετεινας ΠΙ. ἐπὶ τὸν---οἶκον] 

ἐπὶ τὴν τὰ πσαντοχράτορος οἰκίαν τού. 

«0. 



᾿ 

“τὰ δὲ ἐπίχειρα] τὰ δὲ πτεριχειρα 10, ὅς, 93. 

“ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β. 

ν  Ν μμῖρδις τ “ δι Θῷ Ν ΄ 3 Ν 
χῆσε, Καὶ τὴν γλωσσὰν τ θυσσεδδς Νιχάνορος ἐχτεμῶν, 

΄ . »ᾳΦ 9 “ὃ γον ᾿ 7 

δὲ ἐπίχειρα τῆς ἀνοίας χατέναντι τ γα χρεμάσαι. Οἱ 
ρ᾿ ᾿ ΄ ε ΄ ν δὰ ὁ . ἐπιφανὴ Κύριον, λέγοντες, Ἑὐλογητὸς ὁ διατηρήσας τὸν ἑαυτῇ τόπον ἀμίαγτον. 

“ ἣἿ 

Ὡ᾽ 

» Ν .»ῷ.9Ὁ9 δώ " ιν» ἐφὴ χατὰ μερος δώσειν τοῖς ὀργεοίς, τ ἊΝ 
,΄. δὲ “πάντες εἰς τὸν ἐραγὸν εὐλόγησαν τὸν 

τῇ Νιχάγορος χεφαλὴν ἐκ τῆς ἄχρας, ἐπίδηλον πᾶσι χαὶ φανερὸν τῆς τῷ Κυρίᾳ βοηϑείας σημεῖον. 
Καὶ ἐδογμάτισαν πάντες μετὰ χοινξ ψηφίσματος μηδαμῶς ἐᾶσαι ἀπαρασήμαντον ραν" ἔχειν δὲ ἐπίσημον τὴν τρισχαιδεχάτην τα. δωδεχάτε μηνὸς, "Αδαρ λέγεται τῇ Συριαχῇ φωνῇ, : δὼ "“Ὃ .ο.ῳ συ Ῥ "Ὗ 7 πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς Μαρδοχαϊχῆς ἡμέρας. Τῶν οὖν χατὰ Νιχάνο 
: “ μ᾿ “ΜΓ εν “ ε ΄ ἐχείγων τῶν χαιρὼν χρατηϑείσης τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν Ἑξραίων, 
λόγον, Καὶ εἰ μὲν χαλὼς χαὶ εὐϑίχτως τῆ συντάξει, τᾶτο χαὶ 

7 ΓΙ Φ ", ΘρΡ 9 ́ ΄ῃς εἰ ΄ ΄ ε δ᾽. Ἁ . μετρίως, τᾶτο ἐφιχτὸν ἥν μοι. Καθάπερ γὰρ οἶνον χαταμόγας πίνειν, ὡσαύτως δὲ χαὶ 
λιν, πολέμιον" ὃν δὲ τρόπον οἶνος ὕδατι συγχερασϑεὶς ἡδὺς, χαὶ ἐπιτερπῇ τὴν 

χαὶ αὐτὸς αὐτόϑι χαταπαύσωῳ τὸν 
αὐτὸς ἤϑελον" εἰ δὲ εὐτελῶς χαὶ 

ὕδωρ «ά- 
χάριν ἀποτελεῖ" ᾿ ὼ “ “2 ΄ Ν 2 Ν “2 7 ΝΕ 5 " ὅτω χαὶ τὸ τῆς χατασχευῆς τῇ λόγξ τέρπει τὰς ἀχοᾶς τῶν ἐντυγχανόντων τῇ συντάξει" ἐγταῦϑαᾳ 

δὲ ἔςαι ἡ τελευτή. 

ΧΧΧΙΙΠ. τὰ δυσσεξδς Νικάνορος} α 71. ἐκτεμὼν] κατατεμὼν ἡ 
((ετ. κατεμων) 71. ἀποτεμὼν τοό. ἐκτεμὼν---ϑώσειν] εκ της κεφα- 
λης ἐκτεμὼν κατάμερος ἐφὴ δωσειν το, (65. ἴοτ. κατα μερως) ὅᾳ; 93. 
κατὰ μέρος] μετὰ μέρος ΑΙεκ, δώσειν] Βαθεῖ ἴπ ΟΠδγ. πηίπογε Αἴδχ. 

74. 
ΧΧΧΙΝ. Οἱ δὲ πάντες] τοτὲ σαντες τῷ, 62, 64, 93. εἰς τὸν 

ἐρανὸν] 71. εὐλόγησαν] εὐλογησαντες 44. τὸν ἐπιφανὴ Κύριον] 
ατον ἐπιφανη 71. λέγοντες] ἐπεδοων δὲ αμα λέγοντες το, 62, 64, 93. 
ἔλεγον 44. λέγοντες δίς. δὰ βῃ. σοπ).}  γ1. Εὐλόγητος] -- Κυ- 
ριος 44. τὸν ἑαυτῷ τόπον] τον αὐτῷ τόπον 74. 
,. ΧΧΧΨΝ, Ἐξέϑησε δὲ] ἐξεδυσε δὲ 62. εξεδυσε γὰρ τοό. κεφα- 

λὴν] τοροτομὴν 111,23, 44,71, 74, τοῦ. Οοπιρί. ἐπίδηλον ὅζτο. δὰ ἤἥπ. 
οοπ,.1 καὶ ἐπίδηλον βοηϑείαν Κυρίου σημεῖον νικῆς ἤγειρον 3. Οοάϊοες 
8εγρἢ. ἤσ, ηἱῆ ἤγειρεν, 4 Ο(οαϊοεβ δεγρὶϊ. «ἐπίδηλον πᾶσι καὶ φανε- 
ξὸν] ἐπιδηλων τσᾶσι καὶ φανερων 19, 624. τῆς τὰ Κυρίου] της τε Θεξ 
23. 

ΧΧΧΥῚ. Καὶ ἐδογμάτισαν ττάντες] ἐδογματισαν δὲ τταντες 23, 
445) 55, 71, 74. τού. (πρὶ. ΑΙεχ. μετὰ κοινῷ ψηφίσματος] κα 71. 
μηδαμῶς ἐᾶσαι] μη ἑασαι 71. ἐᾶσαι ἀπαρασήμαντον) εασαι ἀπεση- 
μᾶντο 62. ἀπαρασήμαντον] ἀπροσημαντον 44. ἀπαρασημαντα 93. 
τήνδε τὴν ἡμέραν] α τῆνδὲ 71.. ἔχειν δὲ ἐπίσημον] εἰχον δὲ ἐπισημον 
19, 62. εἶχεν δὲ ἐπισημον 23. καὶ ἔχειν ἐπίσημον 71. ἢχον δὲ ἐπι- 

κρεμάσαι!) κρεμνασαι 

συγκερασϑεὶς ἡδὺς] συγκερασϑεις δὴ ΠῚ, 44) ξα, 

“πει τὸς ἀκοὰς] τέρπὴ τας ἀκοας 93. 

σημὸν 93. τὴν τρισκαιδεκάτην) τὴ τρισκαιδεκατη 23. λέγεται] λε- γίται δὲ ξς. τῇ Συριακῇ φωνῇ] Τῇ κυριακῇ φωνῃ ΠΙ. πρὸ μιᾶς 
ἃς. δὰ ἢἤπ. σο0π|.}. . 71. πρὸ μιᾶς ἡμέρας} ὥρος μιᾶς ἡμέρας 6:, 
93. τῆς Μαρδοχαϊκῆς ἡμέρας της Μαρδοχοικης ἡμέρας 21. τῆς 
Μαρδοχικης ἡμέρας ςς. τῆς Μαρχοδαικὴς ἡμερας 62. 

ΧΧΧΥῚΙ. καὶ ἀπ᾿ ἐκείνων τῶν καιρῶν] καὶ ἀπὸ τοτε 71. «κατα- 
παύσω τὸν λόγον] τον λᾳον χαταάπαυσων 1171. τὸν λογὸον καταπαυσω 
10) 23») 44) ξξ, 62, 64, γ1, 93, τού. Οουρὶ. Αἴεχ. 

ΧΧΧΝΠΠ. Καὶ εἰ μὲν] καὶ εἰπε τοό. καὶ εὐθικτως , χαι όᾳ, 
74,)93- ΑΙά, ᾿εὐϑήκως τιοό. καὶ αὐτὸς ἤϑελον] και αυτοι ἡϑελον 

ΧΧΧΊΧ. Καϑάπερ γὰρ] α γαρ τού. μαθεῖ γὰρ ἔπ οἰαταᾶ, ηΐῃ, 
ΑἸεχ. οἶνον καταμόνας πίνειν] οινον πεινειν καταμονας 10, 62, 64, 
93. ὡσαύτως δὲ], δὲ γ1. ὡς αὐτος δὲ 93. καὶ ὕδωρ πάλιν], πα- 
λιν 19, 62, 93. χαι τὸ υδὼρ τραλιν 64. οἶνος ὅδατι] οἶνον υδχτι τοῦ. 

1οό. συγκραϑεις 
πόυς 19, 62,93. συγκερασϑεις ηδειαν ςς, συγκεράσϑεις ηδὺ γ1. 
συγχεράσϑεις ἡδει 7γ4. συγκρασϑεὶς ἡδεῖαν Οὐρὶ. τὴν χάριν ἀπο- 
τελεῖ ] τὴν χάριν ἐπιτέλει 19, 62, 93. τὴν Χρειαν ἐπιτελεῖ 64. τίρ- 

τῇ συντάξει] τη ταξει το, δε, 
93- ἐνταῦϑα δὲ ἔγαι], δὲ 44. ἐντανϑα δὲ ἐξω ςς. ἡ τελευτή] ἡ 
τελετὴ το, 62, 93. ἔριν ἡ (Πο) 2. 

ΚΕΦ, χν, 
α΄ 33. 

δηλ 34. 
Εξέδησε δὲ τὴν ὃς. 

τῆνδε τὴν ἡμέ-. 56. 

ἐῶ χωρησάᾶντων οὕτω, χαὶ ἀπ᾽ 3.. 

38. 

39. 

Ἧς 


